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EDITORIAAL&LEEFSCHOOLNIEUWS
We hebben een boeiende en leerrijke week achter de rug.
Dat betekent dus … heel veel projectnieuws in deze
flashboem. Veel leesplezier!
Ook blijven we inzetten op het
welbevinden van de kinderen. In
dit kader verwelkomen we
Warme William op onze school.
Juf Zoë, reeds zorgjuf in het
eerste en tweede leerjaar, gaat vanaf maandag ook aan de
slag bij onze kleuters. Juf Zoë neemt de taak van juf Lisa
over.
Snuffeldag op de Leefschool: Op zaterdag 12 februari
organiseren wij een snuffeldag. We werken met een
tijdslot. Inschrijven kan via deze link
https://forms.gle/a9Bjhyy7xp6UGurn7.
Inschrijvingen 2022-2023: Geboortejaar 2020. De
inschrijvingen gaan door op de school. Dus deze keer niet
online.
Vanaf maandag 7 maart om 8.30u starten de inschrijvingen
voor broers en zussen. Dit is de voorrangsperiode.
Op maandag 21 maart starten de inschrijvingen voor de
kinderen van ons personeel.
Op dinsdag 22 maart om 8.00u starten we met de
inschrijvingen voor iedereen.
Wie vragen heeft kan met mij contact opnemen op het
nummer 09/362.49.63.
Ilse

AGENDA
 07/03:
inschrijfperiode
12/12: start
oudervereniging
 broer/zus
12/01: Nieuwjaarsreceptie
 22/03:
inschrijfperiode
30/01: start
oudervereniging
 iedereen
24/02: kinderactiviteit
 15
en 17/03:
leefgroepvergadering
27/02:
leefgroepvergadering:
 21 – 23/03:
Lg 2:boerderijklas
18 – 19 uur N2
 01/05: sprookjestocht
Lg 1: 19 – 20 uur
 10/05: Lg
grootouderfeest
5: 20 – 21 uur N1 en N2
13.30
uur tot 15.30 uur
 van
01/03:
leefgroepvergadering
 21/05: lentefeest
Lg 4: 18 – 19 uur
 29/05: Lg
Eerste
3: 19communie
– 20 uur
 31/05:
05/03: schoolfotograaf
oudervereniging
 07/06:
facultatieve dag+ouderfuif
17/03: leefschoolband
 11/06:
17/05: leefschoolfeest
oudervereniging
 16/06:
Infoavond overgang K3-L1
27/05: Lentefeest/Communie
18.30
uur
 om
02/06:
Leefschoolfeest
 13
– 15/06:
geschiedenisklas lg5
12/06:
oudervereniging
 27/06: oudercontact
Praatcafé:
28/06: proclamatie
 21/12 vanaf 15.30 uur
Forum:
 09/02 vanaf 15 uur
 vanaf
14.30 uur
30/03 vanaf
15 uur
 26/06 vanaf 15.30 uur
Praatcafé:
Leerlingenraad:
vanaf 15.30 uur
 19/12, 23/01, 20/02, 27/03, 15/05
Leerlingenraad:
en 05/06 van 8.45u tot 9.10u in de
 in
de leraarskamer
Ilse
leraarskamer
o.l.v. o.l.v.
Martine

MENU
MENU
Zie website
 Zie website

DEADLINES
 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.

Leefgroep 1 | Schelpjes
Beste ouders,
Deze week hebben we ons 3e project gestart namelijk ‘Muziek’. We gingen deze week
vooral aan de slag met ons eigen lichaam & voorwerpen die we in ons
dagdagelijks/klasomgeving terugvinden om muziek mee te maken.

Klappen en stappen op een ritme is ons ook meer & meer eigen aan het worden. We
vinden het altijd zo spannend hoeveel keer de juf op de trom zal slaan en wanneer
juist??!..
Hebben de schelpjes jullie thuis al verteld over onze muziekwinkel in de klas? Daar zijn
allemaal instrumenten waarmee we vrijdag geëxperimenteerd hebben. Volgende week
staan de muziekinstrumenten in de kijker.
We hebben vrijdag in onze slotkring een instrument gekozen om te maken de komende
weken.

Tot volgende week iedereen!

Leefgroep 2 | Kikkertjes & Schildpadjes
Dag iedereen,
Onze projectvraagjes zijn opgesteld. We willen vooral veel weten over de hond en de
kat. Wat eten ze? Waarom blaffen honden en miauwen katten. Waarom bijten en
krabben ze? Hoe worden kittens en puppy's geboren? enz... We hebben dus heel veel
opzoekwerk.
In de hoekjes leren we met verschillende bouwblokken hokjes maken voor de dieren.
Tijdens de letterkring zoeken we woordjes met de 'A' van kat en bij rekenen leren we zo
snel mogelijk zien en zeggen hoeveel het er zijn (subiteren). Daar gebruiken we handige
trucjes voor zoals doortellen en terugtellen of door structuren/groepjes te zien en te
herkennen zoals bv. bij de dobbelsteen.
Volgende week krijgen we waarschijnlijk bezoek van een echt hondje, daar kijken we nu
al naar uit.
Vele groetjes Valentine en Sofie.

Leefgroep 3 | Maanvisjes & Zeepaardjes
Dag iedereen,
Deze week werkten we vlijtig verder rond het thema “de tijd”. We oefenden de nieuwe
begrippen verder in. N1 kent nu alle dagen van de week en kan zeggen welke dag het
morgen, gisteren en vandaag is. Ze oefenden ook het uur en half uur verder in. Het lukt
al heel goed!
N2 deed hetzelfde, maar dan al een beetje moeilijker. We kunnen al heel goed de
analoge klok lezen tot op het kwartier. We leerden ook de klok een uur, een halfuur of
een kwartier vroeger of later zetten.
We oefenden de maanden verder in en leerden de maanden aan gebeurtenissen en
seizoenen te koppelen.
Tijdens niveauwerk wordt nu regelmatig alles rond de tijd herhaald, want tijdens
projectwerking is het nu ‘tijd’;-) voor wat anders.
N2 koos al een nieuw project. “Hoe verzorg je een huisdier” en “welke stenen bestaan er
allemaal?” waren de topfavorietjes. Beide ideeën haalden ongeveer 50% van de
stemmen, dus niet doorslaggevend… Elke groep kreeg de opdracht zijn favoriete
project al uit te werken en zo leuk en interessant mogelijk te maken om zodoende de
andere groep te overhalen voor hun project te kiezen. Twee leuke projecten werden
uitgewerkt, maar de goesting voor hun eigen project werd alleen maar groter! Zo is er
beslist om beide projecten achtereenvolgens te laten doorgaan. Het eerste project dat
door de onschuldige hand van juf Kim gekozen werd is: “hoe verzorg je een huisdier”.
We ontfermen ons dus eerst over die lieve diertjes en daarna over de stenen.

N1 sprokkelde ook al ideeën voor een nieuw project. Wat het bij hen zal worden, lees je
in de volgende flashboem.
Fijn weekend!
Leefgroep 3

Leefgroep 5 | Griffioenen
Onze week vloog weer voorbij!
Met het project wetenschap krijgen onze
nieuwsgierige onderzoekers verschillende
proefjes om te experimenteren.
Onze natuurliefhebbers kregen deze week de
kans om vogels te tellen. Ze brachten een
eigen fototoestel mee en kijklens. Zoveel
meesjes, musjes en vinken aan het
amfitheater!
Vandaag kregen we nog eens uitleg over het
secundair, ja ook daar worden we regelmatig
aan herinnerd.
Een kort verslagje van juf Karolien

SEL JAARTHEMA
Er is bezoek op de Leefschool dezer dagen.
Warme William zit geduldig op zijn bankje
op de speelplaats en biedt een luisterend
oor. Zit je met iets? Ga gerust naast hem
zitten en doe je verhaal. Je mag hem zeker
ook een knuffel geven.
We leerden deze week in SEL over Warme
William. Via spelletjes, rollenspel, verhaaltjes
en gesprekken trainden we op een leuke
manier hoe we écht kunnen luisteren. We
leerden over het belang van goede vrienden te
hebben en wat vriendschap betekent. Over er
zijn voor elkaar ook op moeilijke momenten
en dat het oké is om je eens niet oké te voelen.
Over het belang van hulp vragen en hulp
bieden. Dus ja, Warme William staat symbool
voor 2 dingen: hij leert ons om te praten als
het niet lukt én hij leert ons dat wij allemaal
Warme William kunnen zijn voor onze
vrienden die met iets zitten. En hoe warm dat
aanvoelt nadien… :)

Vanuit het team wensen we
alle zieken een warm hart toe!

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
07/03/2022: start inschrijfperiode broer/zus
22/03/2022: 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

