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EDITORIAAL&LEEFSCHOOLNIEUWS
Deze week werd er op de Leefschool weer geleerd door
groot en klein. Levenslang leren is één van de waarden van
het pedagogisch project van het GO. De voorbije weken
werd de kennis van het team aangescherpt door het
deelnemen aan volgende opleidingen:
*Een blik op hoogbegaafdheid – www.L-aTent.be
*Coachen in het onderwijs – www.enroute.be
*Fablab – Fablab staat voor fabrication laboratory. Het is
een werkplaats waar je naartoe kan gaan indien je gebruik
wenst te maken van machines zoals een 3D-printer, een
lasercutter, een vinylsnijder enz. In de bib in Oosterzele
kregen de leerkrachten een basisopleiding over ontwerpen besturingssoftware van de fablabmachines.
* Motoriek/bewegend leren met als onderwerpen
• Wat is motoriek?
• Hersenhelften en corpus callosum
• Sensorimotorische kring
• Lichaamsbesef/beleving
• Reflexen
• Lateralisatie in 4 fasen
*Talentenbouwers krijgen een speciale opdracht binnen
hun school: ze creëren ruimte voor talentontwikkeling bij
leerlingen en bij collega’s. Zij kijken achter het gedrag,
stimuleren groeidenken en bieden handvaten in het
bouwen van veerkracht. Vanuit die pijlers bouwen ze aan
een omgeving waarin groei in alle veiligheid kan
ontwikkelen.
*Aan de slag met Chromebooks in de klas. Over het
leerproces van de kinderen verneem je meer in deze
Flashboem.
Veel leesplezier.
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
Hallo allemaal,
In ons project muziek ging het deze week over de muziekinstrumenten zelf.
Maandag alles met snaren, dinsdag alle slagwerk, woensdag alles om op te blazen,
donderdag alles om op te trommelen en vrijdag alles om mee te schudden.
We hadden wel even uit het oog verloren dat de jonge kinderen eerder niet dan wel
kunnen blazen en dat bracht naast veel oefening ook veel gelach met zich mee!
We hebben elk 1 instrument gekozen en geknutseld : ofwel met een schoendoos een
gitaar, met een blik een trommel, met metalen dopjes een schellenraam of met
bamboestokken een xylofoon. Deze laatste hadden we gekoppeld aan een
techniekactiviteit. Hoe de stokjes het best samenbleven en bespeelbaar waren kan je
zien op de foto!

Ook onze krullenbol van deze week over slingers en confetti kan je zien. Mooi he?
Daarnaast hebben we vooral heel veel spelletjes
gedaan rond en met de instrumenten.
Hoe ze klinken, hoe ze eruit zien, van welk materiaal
ze gemaakt zijn en hoe ze heten.
Uitdagende en muzikale tijden dus in ons klasje.
Volgende week gaan we vooral muziek beleven met
ons lichaam.
Spannend!

Leefgroep 1 | Pareltjes
Flesjes maken, pampers verversen, kindjes in slaap wiegen, … Zo een baby verzorgen is
nog niet gemakkelijk! 😃

We gingen kijken naar elkaars babyfoto en raden wie het was. Sommige kindjes konden
we direct herkennen bij andere was het weer eventjes zoeken. We gingen ook
vergelijken van wat er allemaal al veranderd is. Wat kunnen wij al? Wat kunnen baby’s
nog niet? Wat hebben baby’s nog niet?
Ook naar de groei van de baby in de buik gingen we kijken. Want de kindjes vroegen
zich af hoe die kan eten in de buik? Ja, die heeft een navelstreng. Maar een baby in de
buik moet ook wel zwemmen. Want in mama’s buik zit er heel veel vruchtwater.
Tijdens krullenbol gingen we net als de baby zwemmen in mama’s buik. Zwemmen met
onze handen, met onze vingers, ….
We gingen ook sporten met een baby in onze buik. Amai, dat
was niet zo eenvoudig.
Ook kregen we een echt babywinkel in de klas waar we
spulletjes gingen kopen voor de baby, onze watertafel werd
een melktafel. De kindjes gingen er flesjes vullen volgens de
opdrachtkaarten. Een volle fles, een lege fles, een halfvolle
fles, ….
Het was weer een week vol babyplezier!
We kijken ook al uit naar volgende week want dan krijgen we
bezoek van een echte baby in onze klas!
Tot volgende week

Leefgroep 2 | Kikkertjes & Schildpadjes
We verdiepen ons verder in de wondere wereld van de huisdieren. Welke huisdieren
mogen we houden en welke niet? In de schildpadjesklas waren er reeds onderzoekjes
rond de poes. Vrijdag konden we tijdens ons kleuterforum onze bevindingen delen met
elkaar. We kregen ook bezoek van enkele huisdieren, meer bepaald honden. We kregen
het speels klein hondje van Robin op bezoek, dat naar de naam Marie- Louise luistert.
Balletjes vangen was haar favoriete bezigheid.
Op donderdag kregen we een groter formaat hond over
de vloer, de Chow Chow Joshi van florian. De hond met
de paars-blauwe tong!! Eerder een lui hondje volgens de
baasjes want een balletje werd volledig links gelaten.
Ook mochten we deze week zorgen voor Ninja Rosie, de
hamster van Odin. Dit diertje werd met op armen
ontvangen. Een waar plezier om de hamster te zien
klauteren, lopen in zijn molentje, klauteren op het hokje.
We hebben de hamster zelfs kunnen laten rondlopen in
onze klasjes door middel van een loopbal, echt héél cool!!

Verder hebben we de eerste verteltassen
gedaan en heeft Alexander over zijn hobby
skaten verteld a.d.h.v. foto's, een boekje en
echt materiaal.
Bent heeft over zijn knuffel Simba verteld en
had ook nog een bijpassend boek mee.
Op vrijdag feest in de schildpadjesklas want
Mon werd 5 jaar. Proficiat grote jongen!!
In de kikkertjesklas mochten we deze week
een nieuw kindje verwelkomen: Lewis, 2 de
kleuterklas. De kinderen hebben hem met
open armen ontvangen. Welkom op de
leefschool, een plek om te spelen, te leren en
te groeien op ieders tempo!

Volgende week meer nieuws.
Toedeloe,
Sofie en Valentine

Leefgroep 3 | Maanvisjes & Zeepaardjes
Dag iedereen,
In N1 werd er na een spannende stemming ook een nieuw project gekozen; hoe verzorg
je huisdieren? Dat klopt! Hetzelfde project als in N2. Het wordt een echte beestenboel
in onze klassen.
We leerden al verschillende dingen over huisdieren; wat ze nodig hebben, wat ze eten
en drinken, waar ze wonen,… In N1 moeten we nog starten aan ons opzoekwerk, in een
klein groepje zullen we alles wat een huisdier nodig heeft, in kaart brengen. We hebben
enkele experten in de klas die zelf een kat, een hond, kippen, en zelfs een baardagame
hebben. Dat opzoekwerk komt dus zeker goed!
In N2 zijn ze al vlijtig aan hun opzoekwerk begonnen; het gaat uitstekend. Ze maken
ook een héél speciaal voorblad: met lijm maken ze een tekening en die kleuren ze dan in
met krijt. Benieuwd naar de resultaten daarvan; die vinden jullie misschien wel in de
volgende Flashboem!
Benieuwd wat we nog meer zullen doen rond ons project over huisdieren? Dat vertellen
we je volgende week. Fijn weekend!
De maanvisjes en de zeepaardjes

Leefgroep 4 | Gekko’s en Stokstaartjes
Beste ouders
We zijn deze week gestart met ons tweede korte project: wij willen een legeropleiding
volgen. We gaan dit via postjes doen: een postje rond camouflage, een postje met
opwarmingsoefeningen (en mikken naar het doel) en een postje die het parcours
uitwerkt. We brachten hiervoor al veel materiaal mee. Volgende week gaan we ook
opzoekwerk doen over het leger. We willen ook heel wat zaken leren: wat is een
kolonel, hoe worden mensen in het leger aangesproken, hoe zit het leger in elkaar in
andere landen,... We gaan hier ook filmpjes over bekijken.
Hopelijk kunnen we ook bunkers bezoeken en kijken hoe het vroeger was.
Spannend!
Groetjes Rosan en Staf
Beste mensen
We hebben weer een nieuw project gekozen: wij willen een legeropleiding volgen. We
hebben groepjes gemaakt per onderdeel. In die groepjes bereiden we nu elk een
onderdeel voor om op de dag van de legeropleiding te doen. De groepjes zijn:
camoufleren, opwarmen, sluipen, dril, parcours, marcheren en mikken naar de roos.
Volgende week vrijdag moeten we klaar zijn want dan is de opleiding. We doen dan een
hele dag project. Volgende week maandag gaan we een bunker bezoeken en naar het
oud vliegveld in Gontrode.
Groeten van Mathieu en Thomas

SEL JAARTHEMA
De voorbije week stond onze warme
William nog steeds in de kijker. Bij de
jongste kinderen deden we een
kringgesprek over ‘goede vriendjes
hebben’. De kinderen trokken een kaartje
en mochten de vraag voorleggen aan één
van hun beste vriendjes. Bv. ‘Welk
momentje vond je superleuk vandaag?’ of
‘wat maakt jou blij?’ Zo leerden ze even
stilstaan bij wat vriendschap betekent en
trainden we op verschillende SELcomponenten zoals ‘besef van jezelf’ en
‘besef van de ander’.
Bij de oudsten leerden we a.d.h.v.
cartoons dat het oké is om ons niet altijd
goed in ons vel te voelen. We bespraken
tips om een betere Warme William te zijn
(o.a. letten op lichaamstaal, laten
uitspreken, geen oordeel vellen, enz. …). We deden de Warme-William-vriendentest en
kwamen tot het besef dat we vaak al heel veel weten over elkaar maar dat er nog altijd
wat meer te ontdekken valt.
Tot slot ook een niet onbelangrijk gesprek over onze leefregels, afspraken en respect.
Na nieuwjaar was het tijd voor een grondige evaluatie. Loopt het in praktijk allemaal
wel zo vlotjes en moeten we hier en daar niet wat bijschaven? Ook daar was het
antwoord volmondig ‘ja’.
Alweer super gemotiveerde kinderen!
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
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

