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EDITORIAAL&LEEFSCHOOLNIEUWS

AGENDA

Kwaliteitsvol onderwijs
Vanuit de inspectie kreeg ik de kans om, vrijdagochtend,
deel te nemen aan een online dialooggroep. Via deze
gesprekken wil de onderwijsinspectie de noden van scholen
in kaart brengen. Met als doel blijven inzetten op
kwaliteitsvol onderwijs. Verschillende thema’s stonden op
het programma: lerarentekort, organisatie van digitaal
onderwijs (afstandsonderwijs/hybride onderwijs),
welbevinden van leerlingen, taaltrajecten kleuteronderwijs
(KOALA-test).
Onze groep bestond uit twee inspecteurs basisonderwijs en
6 directeurs. Als gespreksonderwerp kregen wij
‘welbevinden van kinderen’. We mochten onze ervaringen
uitwisselen, elkaar inspireren en aangeven waar we tegen
aanlopen. Op deze manier wil de onderwijsinspectie zicht
krijgen op hoe het er in de praktijk aan toe gaat. De
verworven informatie wordt teruggekoppeld naar onze
Minister van Onderwijs.
Voor mij was dit een zeer leerrijke en boeiende ervaring. Al
een mooie eerste kennismaking met de onderwijsinspectie
in mijn rol van directeur.

 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

Snuffeldag:
Het is zover. Dit weekend mogen we geïnteresseerde
ouders en hun kinderen ontvangen op onze school. Blij dat
we opnieuw onze Leefschoolvisie mogen verkondigen.
Inschrijvingen 2022-2023:
Geboortejaar 2020. Inschrijvingen gaan door op de school.
Dus deze keer niet online.

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.

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

Leefgroep 1 | Schelpjes
Dag allemaal,
Hier zijn de jongste Leefscholertjes weer.
Deze week rondden we het project muziek af.
De eerste dagen van we week hebben we vooral activiteiten gedaan rond alle geluiden
die we kunnen maken met onze eigen stem en lichaam en alle geluiden die we horen
rond ons. Het was heel bijzonder om te zien hoe sommige kinderen auditief er echt uit
sprongen en genoten van alle uitdagingen, want bv. een krekel nadoen of 3
verschillende noten is echt niet zo eenvoudig.
Op de dagen van juf Lieselot namen Juf Veerle en juf Zoë de klas over.
Schuddoosjes maken (leren scheuren van zijdepapier, leren kleven), meten van
muziekinstrumenten: welke is het grootst en welke is het kleinst? Wie van de klas is het
grootst? Wie van de klas is het kleinst?
Hoho spannend !
In de turnles deden we een parcours.
Schilderen met waterverf op muziek : welke kleur gebruiken we bij trieste muziek
(linken aan kleurenmonsters), welke muziek bij blije muziek? Enz..
Mooie dagen dus in onze klas.
Tot volgende week!

Leefgroep 2 | Kikkertjes & Schildpadjes
Dag iedereen,
Tijdens ons project huisdieren zijn we deze week vooral veel te weten gekomen over de
kat en de hond. In kleine groepjes onderzoeken we onze vraagjes, hiervoor gebruiken
we boekjes, de tablet en natuurlijk wat we al weten vanuit onze waarnemingen. Zo
kwam 'Garfield' de poes van juf Valentine op bezoek en leerden we weer veel weetjes
bij. We hebben allemaal een hele grote 8 leren schrijven. We versierden die met oren,
ogen, pootjes, een staart en een snoetje tot er een hele mooie kat te voorschijn kwam.
De kikkertjes hebben op vrijdag ook via smartschool 'live' contact gehad met Otto-Jan,
die op dit moment een reis maakt door Europa. De kinderen hebben reeds mooie foto's
gezien van Spanje. Benieuwd welke landen hij nog zal bezoeken.
Vele groetjes Valentine en Sofie.

Leefgroep 3 | Maanvisjes & Zeepaardjes
Beste lezers,
Hier zijn we weer met ons wekelijks nieuws. Deze week kwamen er heel wat dieren op
bezoek; wat een beestenboel! In het tweede leerjaar, kwam het konijn van Brighten op
bezoek, de kleurmuizen van Korneel en de hond van Amelia. Hij genoot zelfs mee van
de leesclub, super gezellig! Het tweede leerjaar kreeg ook een rondleiding in de bib; ze
leerden hoe de bib werkt en welke boeken er waar te vinden zijn. In het eerste leerjaar,
zijn we ondertussen gespecialiseerd in honden met maar liefst 4 hondenbezoeken op
de planning! De hamsters van Martha (de zus van Ezra) kwamen ook even op bezoek:
we waren heel stil zodat ze geen schrik zouden hebben.
Volgende week staat er nog een bezoekje bij de dierenarts op de planning: hoe dat
gelopen is, lezen jullie volgende week!
Groetjes, N1 en N2

Leefgroep 4 | Gekko’s en Stokstaartjes
Maandag 7/2
Liefste dagboek,
Vandaag zijn we naar het oud vliegveld in Gontrode
geweest. De juf heeft daar uitleg gegeven. Bv. Dat er
vroeger een heel grote hal stond waar 2 zeppelins in
konden! Daarna zijn we naar Vince zijn tuin geweest, daar
staat een bunker! We konden in de bunker. Hij leek heel
groot aan de buitenkant maar was binnenin niet super
groot. Dat komt omdat de muren van een bunker wel 2,5
meter dik zijn!
Dinsdag 8/2
Liefste dagboek,
Vandaag werkten we verder aan ons project. Ieder
groepje heeft nu een goed idee over hoe het er vrijdag
aan toe zal gaan. We kregen de tijd om ons eigen standje
even uit te testen en aan te passen waar nodig. Daarna
deden we opzoekwerk in de projectbundel over het leger.
We leerden over de VN en bunkers. Bij SEL hadden we
het over STIP-it en bij muzische leerden we het liedje.
Woensdag 9/2
Liefste dagboek,
Vandaag hebben we het in de axenkring over de pauw gehad. Die is trots en fier. Wij
brachten allemaal iets mee waar we trots op zijn en mochten dit aan elkaar voorstellen.
Bv. Medaille, tekening, foto,...
Donderdag 10/2
Liefste dagboek,
Vandaag maakten we de LVS test van rekenen.
We zijn zenuwachtig voor morgen, dan is het onze legeropleiding!

Tot volgende week!
Groetjes van Stiene
en Mathieu

SEL JAARTHEMA
Februari = de maand van de PAUW
Deze maand tonen we ons! We tonen
aan elkaar wat we goed kunnen en
waar we trots op zijn. Zo zien we
dat iedereen iets heeft om fier over
te zijn. We leren ook dat we daar
zelfzeker mogen over zijn! We
hebben allemaal onze talenten en we
mogen van ons laten horen.

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

