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EDITORIAAL&LEEFSCHOOLNIEUWS
Onze beste wensen voor een gezond en voorspoedig jaar!
Helaas kunnen we ook dit jaar het glas niet heffen op het
nieuwe jaar. Hopelijk zijn er snel weer meer mogelijkheden
om elkaar te ontmoeten.

Wij hebben al meteen fijn nieuws: Linde uit N6 werd
klaswinnares van de Junior Journalistwedstrijd. Zij schreef
een stuk met als titel ‘De wereld na 2030!’ Proficiat Linde!
Ilse

GEZOCHT GEVRAAGD GEZOCHT GEVRAAGD

De Schelpjes zoeken kladpapier.
Wie kan hen
helpen?
Onze dank is groot!

AGENDA
 15
en 17/03:
leefgroepvergadering
12/12:
oudervereniging
 21
– 23/03:
boerderijklas N2
12/01:
Nieuwjaarsreceptie
 01/05:
30/01: sprookjestocht
oudervereniging
 10/05:
grootouderfeest N1 en N2
24/02: kinderactiviteit
13.30
uur tot 15.30 uur
 van
27/02:
leefgroepvergadering:
 21/05: lentefeest
Lg 2: 18 – 19 uur
 29/05: Lg
Eerste
1: 19communie
– 20 uur
 31/05: schoolfotograaf
Lg 5: 20 – 21 uur
 07/06:
dag
01/03: facultatieve
leefgroepvergadering
 11/06: leefschoolfeest
Lg 4: 18 – 19 uur
 16/06: Lg
Infoavond
overgang
K3-L1
3: 19 – 20
uur
18.30
uur
 om
05/03:
oudervereniging
 13
– 15/06:
geschiedenisklas
lg5
17/03:
leefschoolband
+ouderfuif
 27/06:
oudercontact
17/05: oudervereniging
 28/06:
proclamatie
27/05: Lentefeest/Communie
 02/06: Leefschoolfeest
Forum:
 12/06: oudervereniging
 vanaf 14.30 uur
Praatcafé:
Praatcafé:
 21/12 vanaf 15.30 uur
 vanaf
09/02 15.30
vanafuur
15 uur
 30/03 vanaf 15 uur
Leerlingenraad:
 26/06 vanaf 15.30 uur
 in de leraarskamer o.l.v. Ilse
Leerlingenraad:
 19/12, 23/01, 20/02, 27/03, 15/05
en 05/06 van 8.45u tot 9.10u in de
leraarskamer o.l.v. Martine
 Zie website

MENU

DEADLINES
MENU
 donderdag 12 u naar
 flashboem@hotmail.com
Zie website

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.

Leefgroep 1 | Schelpjes
Hallo iedereen,
We wensen jullie allemaal een mooi, inspirerend en gezond nieuw jaar toe!
Fee was 4 jaar geworden en dat vierden we met een eenhoornkroon en roze donuts,
gelukkige verjaardag lieve schat!
Maandag zijn er 2 nieuwe kindjes gestart : Olivia en Cis.
Zij zijn 2 pareltjes en hebben het reuzegoed gedaan deze eerste week.
Welkom lievekes!
Ook Alvar had groot nieuws; zijn zusje is geboren en heet Nyssa. Ook hier : proficiat en
welkom!
We hebben haar gezien op een foto en ze heeft veel zwart haar; dat vonden de kinderen
grappig.
We maakten een knutselwerkje voor haar; een baby met een lappendekentje waar
iedereen aan meegewerkt heeft.
Veel stond deze week in het kader van 'samen'.
We ervaarden hoe we als leeuw onze kameel veilig doorheen
een parcours konden loodsen.
En als geblinddoekte kameel ervaarden we hoe we konden
vertrouwen op de goede zorgen van de leeuw.
Zoals verwacht verliep dat niet altijd even vlot; bij sommige
duo's trokken de geblinddoekte kamelen hun leeuw zelf
doorheen het parcours 😄
Ook de bouwblokken werden ingezet om 'samen' uit te
proberen. Eerst kregen we de opdracht om per 2 (1 jonger en 1
ouder kind) samen een huis te bouwen. Dat was zo mooi om te zien. En het toonde ook
weer hoe belangrijk gerichte observaties zijn.
De volgende uitdaging was om met de volledige groep samen een huis te bouwen.
Ook dat was mooi om vanop afstand te kijken naar wie, wat, waar en hoe.
Een mooie eerste week dus in leefgroep 1.
Volgende week starten we met sprokkelen ... spannend!

Leefgroep 2 | Kikkertjes & Schildpadjes
Hallo allemaal,
Eerst en vooral aan iedereen een heel mooi en fijn nieuwjaar toegewenst. Wij hopen
voor 2022 in ieder geval op veel speelplezier en boeiende projecten met onze kleuters.
We zijn de week met heel heugelijk nieuws gestart. Noah is op 18 december 2021 grote
broer geworden van een flinke jongen met de naam James. Welkom kleine schat.
In onze klasjes alleen maar kindjes met blije gezichtjes, zo leuk om elkaar terug te zien
na de vakantie.
Fijn om weer te mogen knutselen, schilderen, spelen in de hoekjes en om te genieten
van verhaaltjes, reken- en taalspelletjes.
Volgende week gaan we op zoek naar een nieuw project. Ben je ook benieuwd? Lees
dan zeker de volgende Flashboem.
Groetjes Valentine en Sofie

Leefgroep 4 | Stokstaartjes en Gekko’s
Beste lezers,
Maandag en dinsdag begonnen we de dag met vertelkring want we hadden allemaal
veel te vertellen over onze vakantie! We startten ook met het sprokkelen voor een
nieuw project. Daar kwamen al veel leuke ideeën uit. Nu zijn we bezig met de
reclameronde. Vrijdag kiezen we het project dus volgende week lezen jullie wat het
geworden is!
Bij SEL is het dier van deze maand de kameel, die volgt. We deden hier spelletjes rond.
Amina deed haar verjaardagstraktatie en we speelden schipper mag ik overvaren. Bij
turnen deden we verschillende vormen van trefbal.
Groetjes van Rozanne en Mare

Leefgroep 5 | Griffioenen
1 Maandag kwam er een kudde kamelen en ze poepten de speelplaats vol.
2 Dinsdag ontplofte de school. Joepie!
3 Woensdag gingen we zwemmen maar er zaten haaien in het zwembad.
Dus ging iedereen dood, behalve ik ( Titus) en daarom ging ik in de bus zitten.
Maar ik botste direct.
4 Donderdag hebben we (de kinderen van film) de film afgewerkt(kan niet want
iedereen was dood)
5 Vrijdag gebeurde er een aardbeving en er kwam een super grote tornado.
VAN TITUS
Een heel gelukkig nieuw jaar!
Wij gingen alvast van start met Meester Floris. juf Sofie is op weg naar Spanje.
Terwijl het project film wordt afgerond, hebben de andere kinderen stempels gemaakt
uit verschillende materialen.

Ook hebben we de film ‘inside out’ gekeken, deze film gaat over gevoelens en
herinneringen.
Ook nog een dikke proficiat aan Linde, zij werd tot winnaar van de Leefschool gekroond
voor de Junior Journalistenwedstrijd 2021 en behaalde vlotjes de top 10 van alle
deelnemers.
Juf Karolien

SEL JAARTHEMA
Mag ik jullie een hoopvol nieuw jaar toewensen? Hopen op ‘ik, jij, SAMEN wij’? Vooral
die ‘samen’ met jullie als ouder? Misschien nog niet voor direct maar laat ons hoopvol
uitkijken naar betere tijden nog dit schooljaar.
We zijn alvast gestart in een flexibele modus. Mijn echte SEL-lesjes werden even opzij
gezet om in te springen in klassen waar een grotere nood was.
Ondertussen zetten we de maand januari verder met een nieuw axendier in de kijker: de
kameel. We kennen al de leeuw als leider en nu focussen we op wie volgzaam uitvoert
wat de leeuw verlangt. De kameel kenmerkt zich in VOLGEN. Deze maand zullen we
spelletjes en activiteiten doen die het volgzaam-zijn traint. De kinderen zullen ervaren
dat leeuw en kameel hand in hand gaan.
Hieronder duiding over de kameel!
Groetjes, juf Izabel

SPROOKJESTOCHT 1 MEI 2022

“Haal je mooiste prinsessenjurk uit de kast,
poets je sprookjeslaarzen alvast.
Spiegeltje, spiegeltje, zag je dat?
Robin Hood heeft weer geld gejat!
Hans en Grietje slopen net voorbij...
Houden jullie 1 mei in de namiddag vrij?”

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 (geannuleerd)

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

