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EDITORIAAL&LEEFSCHOOLNIEUWS
We blijven voor uitdagingen staan. Ik wil iedereen
bedanken voor zijn/haar flexibiliteit. Ik blijf hoopvol kijken
naar de toekomst. Graag schenk ik jullie veerkracht om met
de komende uitdagingen aan de slag te gaan.

Inschrijvingen 2022-2023: Geboortejaar 2020.
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.

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

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

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 | Pareltjes
Deze week hebben we ons project afgesloten van
de baby. We mochten het afsluiten met een
bezoekje van Odil, het broertje van Magnus. We
zagen hoe kleine voetjes, handjes, teentjes, … hij
heeft. Er werd ook een ander pampertje aangedaan
en verse kleertjes.
Onze klaspop had ook een ongelukje. Allemaal pipi
in zijn broekje… hij was zijn pampertje om te slapen
vergeten. Waarom dragen we een pamper?
Waarom loopt er dan geen pipi uit de pamper en
wel bij een onderbroek?
We hebben de pamper opengesneden. Er zaten
korreltjes in. Die zuigen al dat water/pipi op! 🙈
Kijk maar eens naar het filmpje.

Op dinsdag hadden we een leuke toneelvoorstelling. De kindjes waren heel enthousiast.
En natuurlijk zijn we dan ook gestart met onze superhelden. We knutselen een cape en
een masker.
Tot volgende week

Leefgroep 1 | Schelpjes
Hallo allemaal,
Wat een leuke week was dit in de schelpjesklas.
We zijn maandag gestart met het evalueren van ons project en al het projectmateriaal
te sorteren en op te ruimen. Juf had een trucje gezien om te leren op een rechte lijn te
knippen en met je vrije hand het blad te leren vasthouden en doorschuiven, want
meestal wringen we ons daar dan in de gekste bochten. En het trucje werkt, kijk maar
eens op de foto 🤗

Dinsdag hebben we gewerkt rond het boek 'Ello gaat naar het toneel', want in de
namiddag gingen we kijken naar het toneelstuk 'vroemmm' in CC De Kluize.
Wat we het leukst vonden: de rit in de schoolbus of het toneelstuk zelf, daar zijn we nog
niet uit, maar we hebben veel plezier gehad! 😃
Het toneelstuk was voor ons de perfecte overgang van 'muziek en muziekinstrumenten'
naar 'we willen ons verkleden'.
Woensdag startte dit echt op met waarnemen
van de verkleedkoffer en alles wat erin zat en
samen dansen op Tsjoe Tsjoe wawa.
We hebben ook geëxperimenteerd met
ballonnen en verf, de ontdekbak gevuld met
confetti, schopjes en potjes, geturnd met
ballonnen, geluistert naar het verhaal 'Lou viert
carnaval' en nog veel meer 🤗
Tot volgende week en zet alvast maar je gekste
hoed op!

Leefgroep 2 | Kikkertjes & Schildpadjes
Onze laatste week rond huisdieren zit er alweer op. We hebben al
onze projectvraagjes kunnen opzoeken en op vrijdag hebben we
deze aan elkaar kunnen vertellen op ons kleuterforum. We kregen
deze week nog bezoek van de cavia van Lewis, 'Boyke' genoemd.
Die eet vooral graag wortelen, komkommer en witloof. Cavia's
hebben namelijk nood aan veel verse groentjes.
Ook Nanons kip 'Caramella' bracht ons een bezoekje. Een mooie,
grote en vooral rustige brahma-kip.
Het was dus een projectje met veel dierenliefde en leren zorgen
voor, we zijn dus fantastische bevertjes
(= axendier) geweest tijdens dit project. We kunnen trots zijn op
onszelf.

In de schildpadjesklas was er een hele interessante vertelkring
van Saga over de Noordpool. Ze heeft verteld over het leven
op de Noordpool, de Inuit en zijn rendieren en het
Noorderlicht, dit allemaal aan de hand van boekjes. Wow,
goed gedaan Saga!!
Deze week was er ook een feestje in de kikkertjesklas. Lewis
werd 5 jaar en heeft getrakteerd met lekkers en ook met een
klascadeautje voor in onze letter- en schrijfhoek. Bedankt en
proficiat ! Ook Otto-Jan werd woensdag 5 jaar maar is nog
steeds op rondreis. Hij was in onze gedachten en we zonden
verjaardagswensen naar hem toe. Hopelijk had je een
spetterend verjaardagsfeestje in Spanje, olé!!
Toedeloe,
Sofie en Valentine

Leefgroep 3 | Maanvisjes & Zeepaardjes
Beste lezers, deze week was het een beestige week! Op maandag gingen we op bezoek
bij de dierenarts, we zagen hoe Flor de hond, onderzocht werd. Er werd in zijn mond en
ook in zijn oren gekeken. De dierenarts gaf uitleg over alles wat er in de kasten zat;
verband, spuitjes,… Ze antwoordde op al onze
vragen.
Op woensdag kwam in het eerste leerjaar de kat van
Isalie op bezoek: Moustache. Hij was een beetje bang
maar toch wel zeer lief.

We kregen ook bezoek van de mama van Maité (k3), zij
is hondengedragstherapeut en leerde ons hoe we de
emoties van honden kunnen aflezen. Als ze bang zijn,
steken ze hun staart tussen hun poten. Willen ze spelen
dan maken ze met een rug een boog: de speelboog. Je
mag ook nooit zomaar een hond aaien zonder dat eerst
aan zijn baasje te vragen!
Op vrijdag krijgen zowel het eerste als het tweede nog
bezoek van een kip. Dan hebben we bijna alle diertjes
op bezoek gehad in onze klassen. Wat een week!
Tot volgende week,
Groetjes N1 N2

Leefgroep 4 | Gekko’s en Stokstaartjes
Liefste ouders
Dinsdag deden Thomas en Niels in het vierde leerjaar een expo over de diamant. In het
derde leerjaar deden Rosan en Wolke een expo over Tenerife. We hebben heel wat
bijgeleerd van elkaar.
Daarna startten we een nieuw thema: energie. We zijn verdeeld in groepen en gaan per
groep opzoeken over een soort energie: windenergie, zonne-energie, kernenergie,
waterenergie, groene en grijze energie. Daar moeten we dan een expo over geven in de
klas. Op die manier leren we ook van elkaar.
Tijdens turnen deden we voetbal en touwtjespringen, tijdens muzische leerden we een
liedje met de ukelele en maakten we ons voorblad voor project. We tekenden eerst de
omtrek van iets dat met het leger te maken heeft zonder ons potlood op te heffen.
Daarna moesten we het inkleuren met 'legerproducten': blaadjes uit de natuur, takken,
bruin koffiegruis gemengd met water en zachte modder.
Tot volgende week!
Stiene en Staf

Leefgroep 5 | Griffioenen
Beste ouders,
Dit is het nieuws van de week:
Op maandag startten we de week bij juf Ellen. Jammer genoeg de laatste keer want ze
wordt geopereerd. Daarna een beetje Frans en niveau. We hebben even onze benen
gestrekt buiten, met drie toertjes lopen. En toen was het tijd voor Nederlands. Dan
even zedenleer en een potje weerwolven.
RIIIIIIIIIIIIING! Joepie school gedaan op naar de volgende dag.
Dinsdag begon de dag met een expo van Mona, zij had het over Berckelear (het
fruitbedrijf van haar peter). Dan wat niveau en een leuke speeltijd. In de namiddag

hadden we een leuke turnles van Flore, Lize en Anabel. Er was een grote valmat wat het
nog leuker maakte. Een beetje muzische waar we vriendschapsbandjes hebben
gemaakt. Dat was heel leuk 😊.
Woensdag was het tijd voor een superleuke boekbespreking van Titus 😊 over Harry
Potter ‘De Steen Der Wijzen’. Toen ging niveau 6 zwemmen en als tweede niveau 5. In
de zwemles hebben we gedoken. Terug op school nog wat niveau, dan klastaken en de
dag was gedaan.
En donderdag was het tijd voor actua door Nino. Dan niveau (staat voor Wiskunde
Nederlands en Frans). Turnen op de speelplaats in het warme zonnetje was heel leuk,
we speelden tussen viervuren 😊. Samen armbandjes gemaakt. En de dag was gedaan.
Byé 😊

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

