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EDITORIAAL&LEEFSCHOOLNIEUWS
Het werd een boeiende week met heel wat leuke en
interessante momenten: de jongsten onder ons wilden
graag ijs maken. Maar hoe doe je dat? De oudste kleuters
trokken naar een wonderschoon toneel in De Kluize.
Leefgroep 3 is in de ban van de tijd en leefgroep 4 leefde
zich helemaal uit tijdens het maken van een laserparcours.
Er startten ook enkele nieuwe peuters. Welkom lieve
schatjes!
Benieuwd geworden? Lees dan vlug verder …
Veel leesplezier!
Els

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
Leefgroep 1 | Pareltjes
Dag iedereen,
We hebben 2 nieuwe vriendjes in onze klas. Olivia en Sis
zijn nu ook gestart in ons klasje. Onze klas telt nu 16
kindjes.
Lucas werd in de vakantie al 4 jaar maar zijn feestje hebben
we afgelopen maandag gevierd. Het was een fijn
dinofeestje met dansen en springen.

 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.

Tijdens krullenbol hebben we wantjes gemaakt vanonder handen. Dat was nog niet zo
gemakkelijk.
We gingen ook subiteren ( tellen met onze oogjes ) aan de hand van een memory.
Ook gingen we nog eens allemaal puzzelen.
Op woensdag vertrokken we met onze emotietrein. Het kindje vooraan mocht een
emotie uitbeelden en de dan vertrok onze trein. We hadden soms een boze trein, een
blije, …
We gingen ook sprokkelen voor ons project. Er kwamen veel boekjes binnen rond de
baby, popjes, een toverstaf, diertjes van de boerderij, verzorgen van de diertjes, ….
De meeste vragen kwamen rond de baby, en er werd ook het meest gespeeld met de
popjes.
- hoe groeien de baby’s in de buik?
- kunnen baby’s in papa’s buik zitten?
- kunnen ze uit een ei komen?
We bespraken ook dat het nu winter is. In de winter is het koud en dan kan er ijs zijn of
sneeuw.
We gingen ook ijs maken. Hoe kan je ijs maken?
Volgens de kindjes hadden we water nodig en dan moesten we wachten. Tot 20 tellen!
🙈 maar na het wachten hadden we nog geen ijs. Toen kwamen ze tot de oplossing. Ik
moest roeren… maar er gebeurde nog steeds niks. We zijn dan uiteindelijk naar de
diepvries gegaan en moesten we weer wachten 😊.
Als het ijs klaar was dan gingen we er ook mee schilderen en experimenteren. Brrr,,, dat
was koud.
Tot volgende week!

Leefgroep 1 | Schelpjes
Dag allemaal,
De 2de week van het nieuwe jaar en de
schelpjes hebben er precies reuzezin in!
De eerste dag startte Elling in onze klas en
hij voelde zich precies snel thuis bij ons.
Welkom lieve schat!
Voor een nieuw project zijn we volop aan het
sprokkelen en zo te zien zal het ofwel rond
de dokter of muziekinstrumenten gaan.
Tot we hiermee starten zijn we volop bezig
met allerlei activiteiten waarbij we ofwel
vaardigheden inoefenen, inzichten
verruimen, kennis opdoen en vastankeren of
gewoon dingen doen waar we van genieten.
Zo schilderden we met verfijsblokjes,
krullebolden rond handschoenen, speelden

spelletjes met onze symbooltjes, werkten
verder rond hoe ons lichaam eruit ziet,
oefenden met knippen en knippen op lijnen,
verdiepten ons in de kameel en leeuw en
zoveel meer. We speelden ook drama
waarbij we opnieuw inoefenden in welke
vuilnisbak wat moet komen. Juf speelde
poppenspel met muziek en waarin een muis
een muizestrontje op haar hoofd legde en
we vielen bijna op de grond van het lachen.
Mooie dagen dus in onze schelpjesklas, tot
volgende week!

Leefgroep 2 | Kikkertjes & Schildpadjes
Deze week gingen we sprokkelen voor een nieuw
project. Er was een verscheidenheid aan ideetjes:
van konijntjes en honden en poesjes tot de maan
en de dino's. Zowel dingetjes van dichtbij als veraf
boeien ons. Wat het geworden is zal je hopelijk dit
weekend nog van ons vernemen. Verder mochten
we deze week naar een toneeltje gaan kijken in de
Kluize, over plastiek Bertrand, een realisatie van de
kopergieterij die ons meenam in de wereld van de
plastiek en hoe de mensen daar mee om gaan, de
kids vonden het grappig maar ook wel een beetje
eng. Vooral de ballenman, zo zonder gezicht! Ook
hebben we in onze aan de slagronde leren
programmeren met verschillende robots, héél
boeiend en er zijn al kinderen die er helemaal mee
weg zijn. In de schildpadjesklas was er ook een
feestje voor Lili's 5de verjaardag. Bedankt voor de
lekkere traktatie en het leuke klascadeau.
Toedeloe,
Sofie en Valentine

Leefgroep 3 | Maanvisjes & Zeepaardjes
Dag iedereen,
De Maanvisjes en de Zeepaardjes begonnen het nieuwe kalenderjaar met een thema
rond “de tijd”. We leren over kalenders, over onze dagindeling, de
dagen/weken/maanden en seizoenen van het jaar. We leerden ook over onze levenslijn.
N1 leerde over hun eigen levenslijn, N2 leerde ook al over de levenslijn van hun ouders
en grootouders.
N2 leerde het lied van Bassie en Adriaan-4 seizoenen in een jaar. Je kan dit vinden op
YouTube ;-)
We leerden ook kloklezen. Voor N1 was dit helemaal nieuw. Ze leerden het uur en
halfuur lezen op een analoge klok. N2 leerde ook over het kwartier, kwart over en kwart
voor. Dit zullen we verder dagelijks oefenen in de klas. Volgende week leren we nog wat
verder over de tijd. Er valt nog veel te ontdekken!
Fijn weekend en veel beterschap en goede moed aan al onze klasgenootjes die door
corona niet naar school mogen komen. We missen jullie!
Juf Shirley & juf Sien

Leefgroep 4 | Stokstaartjes en Gekko’s
Beste ouders
Maandag kozen we samen een nieuw project:
Laserparcours. Aangezien we geen lasers hebben
gaan we het zelf maken met touwen. De bedoeling
is dat je het parcours kan doorgaan zonder een touw
aan te raken. Je hebt drie levens en moet eentje
afgeven als het wel aangeraakt is.
Woensdag hebben we al een parcours gemaakt om
te testen. Dit was niet zo gemakkelijk en bij het
opruimen geraakten de touwen snel in de knoop.
Er was een groepje die
het parcours maakte, een
groepje die hartjes
(levens) uit stof knipte,
een groepje die opdrachten maakte om tijdens het parcours
te doen en een groepje die medailles maakte voor op het
einde.
Vrijdag gaan we het project al afwerken: het derde en vierde
leerjaar maakt elk één en doen het parcours van elkaar.

Op donderdag waren er boekvoorstellingen van het derde leerjaar. Elk om beurt
vertelden we over onze boeken die we gelezen hadden met een creatieve verwerking.
Enkele foto's:

Groetjes van Milla, Dorrit en Seppe

Leefgroep 5 | Griffioenen
Beste ouders,
Maandag starten we de dag met met Zedenleer,
Met in de speeltijd goed weer.
Voor de rest vertellen over ons cool weekend,
En de nieuwe leerstof is gekend.
De bel gaat, iedereen is blij,
Een leuke dag zoals ik hier al zei.
Dinsdag: Frans, wiskunde en taal,
Oefeningen op de tablets allemaal.
Het 5de mocht gaan turnen,
het 6e kreeg uitleg over het secundair.
Nu nog een projectidee,
Wat zouden we willen leren?
Woensdag zijn we gaan zwemmen en hebben we ook nog gewerkt in de klas.
Donderdag begonnen we met een actua van Lucca, daarna hebben we niveauwerk
gedaan.
In de namiddag zijn de 5des eerst gaan turnen, hier hebben we hoepelbal geleerd.
Daarna was het muzische, over tableau vivant.
Vrijdag zullen we nog meer projectideeën uitwerken.
Tot volgende week!
Lucca, Adriaan, Felix VB

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

