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EDITORIAAL&LEEFSCHOOLNIEUWS
Deze ochtend namen we
coronaproof afscheid van
juf Sofie in de refter. Juf
Izabel las een verhaal voor
van Toon Tellegen …
Daarna zongen de
kinderen buiten een lied.

Sofie, we wensen jou en jouw gezin een inspirerende
en verrijkende reis in en door Spanje.

AGENDA

















23/12:
12/12: oudercontact
oudervereniging
14/01:
12/01: nieuwjaarsreceptie
Nieuwjaarsreceptie
15
en 17/03:
leefgroepvergadering
30/01:
oudervereniging
21
– 23/03:
boerderijklas N2
24/02:
kinderactiviteit
01/05:
27/02: sprookjestocht
leefgroepvergadering:
10/05: Lg
grootouderfeest
2: 18 – 19 uur N1 en N2
van 13.30
uur19tot
15.30
Lg 1:
– 20
uuruur
21/05: lentefeest
Lg 5: 20 – 21 uur
29/05:
Eerste communie
01/03: leefgroepvergadering
31/05: schoolfotograaf
Lg 4: 18 – 19 uur
07/06: facultatieve
Lg 3: 19 – 20dag
uur
11/06:
05/03: leefschoolfeest
oudervereniging
16/06:
Infoavond overgang
K3-L1
17/03: leefschoolband
+ouderfuif
om
18.30
uur
17/05:
oudervereniging
13
– 15/06:
geschiedenisklas lg5
27/05:
Lentefeest/Communie
27/06:
02/06: oudercontact
Leefschoolfeest
28/06:
12/06: proclamatie
oudervereniging

Forum:
Praatcafé:
 vanaf
14.30 uur
21/12 vanaf
15.30 uur
 09/02 vanaf 15 uur
Praatcafé:
 30/03 vanaf 15 uur
 vanaf
26/06 15.30
vanafuur
15.30 uur
Leerlingenraad:
Leerlingenraad:
 19/10
de leraarskamer
o.l.v.
Ilse
19/12,in23/01,
20/02, 27/03,
15/05
en 05/06 van 8.45u tot 9.10u in de
leraarskamer o.l.v. Martine

MENU

 Zie website

’s Middags namen we afscheid van Lina. Zij start vanaf
januari als bewegings- en voedingscoach. Veel succes Lina!

MENU
DEADLINES
 Zie website

 donderdag 12 u naar
flashboem@hotmail.com

DEADLINES
 Elektronische inzendingen stuur je
voor donderdag 12.00u naar
bs.oosterzele@g-o.be
 Inzendingen op papier dienen
voor woensdag 11.30u
binnengebracht te worden op het
secretariaat.

En last but not least … wensen wij jullie allen een deugddoende vakantie,
fijne feestdagen en een gezond en gelukkig 2022!

Leefgroep 1 | Pareltjes
Beste ouders,
Deze week hebben we alles afgewerkt van de politie en onze nieuwjaarsbrieven. Er
werd ook flink geoefend voor het opzeggen van onze nieuwjaarsbrief. In de hoekjes
gingen we kerstballen overbrengen van de ene kant naar de kant. We gingen ook onze
kerstboom versieren op het krijtbord met slingers en ballen. In onze poppenhoek werd
er al feest gevierd, we gingen ook bouwen met linking cubes, …

We vierden ook twee dagen feest. Alissa was jarig op donderdag en vrijdag was het
kerstfeest in de klas. Hiep, hiep, hoera Alissa!
Tijdens ons kerstfeestje trakteerden de juffen op iets lekkers, we hadden een leuke
photobooth en sloten af met de stoelendans.
Ik wens jullie allemaal een hele fijne vakantie en prettige feestdagen!
Groetjes Stefanie

Leefgroep 1 | Schelpjes
Hallo allemaal,
Hier zijn de jongste Leefscholertjes weer!
We hebben veel tijd gestoken in het maken van onze nieuwjaarsbrief, maar daar
kunnen we jullie nu nog niets van vertellen!
Daarnaast hebben we de kerstboom uitgehaald en versierd, met sneeuwbalgrijpers
kerstballen proberen te nemen, opgezocht hoe paarden en hun karren soms versierd
worden met belletjes en dan zelf met belletjes mee gemusiceerd op jingle bells,
gepuzzeld met juf Veerle, een gezelschapsspel gespeeld i.v.m. kleuren en tellen, een
filmpje bekeken over hoe de kerstbomen groeien en waar ze vandaan komen, elkaar
vertelt wat we leuk vinden en niet leuk vinden in vriendschap en afgesloten met een
gezellig kerstfeest in de klas.
Mooie zachte feestdagen voor elk van jullie en tot in januari!

Leefgroep 2 | Kikkertjes & Schildpadjes
Deze laatste week voor de kerstvakantie stond volledig in het teken van kerst: de
kerstboom is gezet, de pakjes liggen klaar, de kerstmuziek weerklink in de klasjes, we
maakten onze nieuwjaarsbriefjes helemaal af, kortom het was een rush maar ook wel
heel gezellig.
Verder deze week vele verjaardagsfeestjes: Florian en Jona werden 4 jaar en Robin 5
jaar. Bedankt voor de lekkere traktaties en de leuke klascadeautjes.
Op vrijdag hadden we ons kerstfeestje met onze zelf gekochte lekkernijen en zo konden
we onze laatste schoolweek van 2021 in alle gezelligheid afsluiten.
We wensen jullie allen een vreugdevol eindejaar en we zien jullie graag terug in 2022.
Kerstgroetjes,
Sofie en Valentine

Leefgroep 4 | Stokstaartjes en Gekko’s
Beste ouders
Dit weekend zijn we elk gestart met het maken van een secret Santa. Dit is een
cadeautje zelf maken voor iemand uit de klas. Het is voorlopig een geheim voor wie we
dat cadeautje maken.
Wij hebben maandag onze nieuwjaarsbrief geknutseld. We hebben een kerstboom
geknipt en het blad versierd met spetters verf. We hebben de verf eerst gemengd met
water zodat het voldoende vloeibaar was.
Dinsdag hebben we de nieuwjaarsbrief geschreven. Hiervoor hebben we ons best
gedaan om zo netjes mogelijk te schrijven.
In muzische hebben we een toneeltje gemaakt zoals 'Wat als...' We verzonnen zelf een
onderwerp en speelden het na.
We maakten ook enkele mooie afscheidscadeautjes voor Lina de poetsvrouw. Zij stopt
met werken op onze school na de vakantie.
We kijken al uit naar morgen om cadeautjes te geven en te krijgen!
Groetjes van ons allemaal!

SEL JAARTHEMA
Deze maand zetten we de poes in de kijker. De poes staat voor genieten, hulp vragen,
dankbaar zijn.

December is dan ook de feestmaand bij uitstek: sinterklaas en kerst zorgen voor
gezelligheid, verwennerijen, cadeautjes en plezier. We genieten van de vele lichtjes en
kerstversiering in deze donkerste maand van het jaar.

De kinderen beleven ook in de klas gezelligheid en genieten van vele poes-activiteitjes.
Ze leren op een positieve manier om hulp vragen en dankbaar zijn als ze die hulp krijgen.
Hieronder nog meer uitleg over onze goed- en slechtgemutste poes.
Ik wens jullie allen veel genot tijdens de eindejaarsperiode en een gelukzalige overgang
naar 2022!
Juf Izabel

OVERZICHT BELANGRIJKE DATA SCHOOLJAAR 2021-2022
Activiteiten:
26/08/2021: ijsbrekersavond om 17 uur
07/09/202:1 Infoavond vanaf 18 uur (leefgroep 3, 2, 1, 5, 4)
19/09/2021: Pimp je aperitief
16/11/2021: leefgroepvergadering leefgroep 1, 4 en 5
18/11/202:1 leefgroepvergadering leefgroep 2 en 3
23/11/2021: grootouderfeest N1 en N2 van 13.30 uur tot 15.30 uur ! ! NIEUWE DATUM ! !
27/11/2021: take away spaghettifeest
23/12/2021: oudercontact
14/01/2022: nieuwjaarsreceptie
15/03/2022: leefgroepvergadering leefgroep 2, 1 en 5
17/03/20212 leefgroepvergadering leefgroep 4 en 3
/03/2022: start inschrijfperiode broer/zus
/04/2022: start inschrijfperiode iedereen
01/05/2022: sprookjestocht
10/05/2022: grootouderfeest N1 en N2 van 13.30 uur tot 15.30 uur
21/05/2022: Lentefeest
29/05/2022: Eerste Communie
31/05/2022: schoolfotograaf
11/06/2022: Leefschoolfeest
16/06/2022: Infoavond overgang K3-L1 om 18u30
27/06/2022: oudercontact
28/06/2022: proclamatie
Extra muros:
06/12 – 10/12/2021: cultuurklas leefgroep 4
21/03 – 23/03/2022: boerderijklas niveau 2
13/06 – 17/06/2022: geschiedenisklas leefgroep 5
Extra vrije dagen:
26/10/2021: pedagogische studiedag
12/11/2021: facultatieve dag
25/05/2022: pedagogische studiedag
07/06/2022 facultatieve dag
Schoolvakanties
01/11/2021 – 07/11/2021: herfstvakantie
20/12/2021 – 09/01/2022: kerstvakantie
28/02/2022 – 06/03/2022: krokusvakantie
04/04/2022 – 18/04/2022: paasvakantie

