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EDITORIAAL&LEEFSCHOOLNIEUWS
Deze week namen we afscheid van juf Lore. Wij zijn
bijzonder dankbaar dat we haar leerden kennen.
Voor jou, Lore

AGENDA
 19/09:
pimp je aperitief
12/12: oudervereniging
 12/11:
dag
12/01: facultatieve
Nieuwjaarsreceptie
 16
en 18/11:
leefgroepvergadering
30/01:
oudervereniging
 23/11:
24/02:grootouderfeest
kinderactiviteit N1 en N2
13.30
uur tot 15.30 uur
 van
27/02:
leefgroepvergadering:
 06 – 10/12:
Lg 2:cultuurklassen
18 – 19 uur N3 en N4
 23/12: oudercontact
Lg 1: 19 – 20 uur
 24/12: school
omuur
12 uur
Lg 5: 20uit
– 21
 14/01:
01/03: nieuwjaarsreceptie
leefgroepvergadering
 15 en 17/03:
Lg 4: leefgroepvergadering
18 – 19 uur
 21 – 23/03:
Lg 3:boerderijklas
19 – 20 uur N2
 21/05:
05/03: lentefeest
oudervereniging
 29/05:
Eerste communie
17/03: leefschoolband
+ouderfuif
 31/05:
17/05: schoolfotograaf
oudervereniging
 07/06:
dag
27/05: facultatieve
Lentefeest/Communie
 11/06:
02/06:leefschoolfeest
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
 20/09
in de leraarskamer
o.l.v. Ilse
leraarskamer
o.l.v. Martine

MENU
MENU
Zie website
 Zie website

De Strapdag op vrijdag was een mooie afsluiter van
een zeer energieke week. Oefenen voor de veldloop,
dansje inoefenen op het Straplied, uitdagingen
aangaan,…
Gezelligheid troef tijdens ons gezond ontbijt.
De apotheose van de Strapweek was tijdens het
forum. Iedereen had zich ten volle ingezet om te
slagen voor alle opdrachten. Het samenwerken heeft
geloond. Dikke proficiat.

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.

Hopelijk liggen jullie toeters en bellen al klaar om te komen supporteren voor
onze kinderen op de veldloop op dinsdag 21 september.
Onze gevoelshoekjes, de troostplek en de stoomaflaatplek zijn in ere hersteld.
Bedankt aan de helpende ouders.
Op zondag 19 september organiseert de oudervereniging: “Pimp je aperitief”.
Meer info ontvingen jullie via mail in smartschool. Allen hartelijk welkom!
Op woensdag 29 september doen we mee met de actie: “Breng je sportclub
mee naar school.” Sport Vlaanderen en MOEV roepen daarom alle scholen in
Vlaanderen op om kinderen en leerkrachten naar school te laten komen in de
outfit van hun favoriete sport/sportclub. Zo treden de leerlingen op als
ambassadeur en kunnen ze hun sportclub in de kijker plaatsen. Is jouw kind nog
niet verbonden aan een sportclub dan mag hij/zij, naar school komen, in een
sportieve outfit naar keuze.
Geld voor abonnementjes mag tot en met woensdag 29 september afgegeven
worden aan juf Els!
Veel leesplezier!
Ilse
Leefgroep 1 | Pareltjes
Deze week bracht Nova foto’s mee van
vlindertjes die ze gevonden had in haar
tuin.
We gingen dan ook op ons domein kijken
naar vlindertjes. En ja… we vonden er.
We zagen een koolwitje en heel veel
atalanta vlinders.
Ze zaten allemaal in onze perenboom
verstopt.
Maar we vonden niet alleen vlinders…
ook een rups.
De juf toonde nog eens een filmpje van
rups tot vlinder en we schilderden een
mooie vlinder.

Ook Lucas kwam heel fier naar de klas want hij hing zijn tutjes in de tutjesboom. Aan
de hand van een verhaaltje en foto’s van Lucas lieten we de kindjes kennismaken met
de tutjesboom.
Elke ochtend gingen we onze spieren opwarmen met ochtendgymnastiek. Zo konden
we vol energie op vrijdag te voet of te fiets naar onze strapdag komen.
We leerden ook een heel leuk liedje rond lichaamsbesef: Dit zijn mijn wangetjes en dit is
mijn kin. Dit is mijn mondje met tandjes erin. Dit zijn mijn oren, mijn ogen, mijn haar.
Nu nog mijn neusje en dan ben ik klaar.
Tijdens krullenbol gingen we met onze vingers tekenen in de verf. We probeerden ons
gezichtje al mooi te tekenen!
Tot volgende week!

Leefgroep 2 | Kikkertjes
Hoi hoi,
Het ontdekken in de kikkertjesklas ging verder: we leerden onze emoties te sorteren
(zoals het kleurenmonster), we hebben gemeten hoe groot iedereen is en we weten nu
wie de grootste en de kleinste is van de klas. We kunnen ons van klein naar groot en
omgekeerd op een rijtje zetten. Boeiend maar toch nog niet zo makkelijk.
Ook kwam er een eerste letterkring aan bod en leerde we de 'k' van kikker beter
kennen. Robin had een lettertas vol spulletjes kunnen verzamelen, goed gedaan!
Isaak mocht de spits afbijten en een eerste boekenkring doen, top prestatie!
Mariam kreeg er een baby broertje bij, Adam. Proficiat aan de familie en geniet van
jullie nieuwe wondertje.
Toedeloe,
Valentine

Leefgroep 2 | Schildpadjes
Beste ouders,
We hebben de week feestelijk ingezet met de 5de verjaardag van Lotte. We kregen een
leuk gezelschapspelletje, een wafel en een drankje. Bedankt en nogmaals proficiat.
We leerden verder woordjes ontdekken met de letter 'S'. En tijdens rekenen hebben we
ons gemeten. In de hoekjes ligt nu ook allemaal materiaal om te leren wat groter,
groter, grootst is en klein, kleiner, kleinst.
Tijdens krullenbol leren we de schildpadbogen schrijven. Ons liedje deze week ging over
hoe 'uniek' we wel zijn en dat we best kunnen vertrouwen op ons zelf.
We hebben de week afgesloten met een gezellig ontbijt, een herhaling van onze
dagelijkse ochtendgymnastiek, het versieren van een fiets en een leuk dansje.

Tussen al deze activiteiten door observeer en bevraag ik waar de kinderen mee bezig
zijn, want het begint te kriebelen om aan een projectje te beginnen.
Meer nieuws volgende week, groetjes Sofie.

Leefgroep 3 | Maanvisjes en Zeepaardjes
Lieve ouders,
Ook nieuws van leefgroep 3 deze week. Vorige week waren we precies nog een beetje
verstrooid 😊.
De Maanvisjes en Zeepaardjes leerden elkaar en de klas en de school weer een stukje
beter kennen. De kindjes van het eerste leerjaar zijn het nu al goed gewend op onze
grote speelplaats!
Vorige week leerden we via een geheimschrift spel alle hoekjes en kantjes van onze
speelplaats en de gangen van de Leefschool kennen. Zo weet iedereen nu waar het
kopieerkotje is, waar de troostplek is, waar Danny zit en wat hij daar zit te doen, waar
we wel en niet mogen spelen, waar de andere kinderen hun klas is, enz… Geloof me, er
viel véél te ontdekken!
We leerden ook elkaar beter kennen via een vertelspel. Zo moesten de kinderen
antwoord geven op vragen zoals: “wat zou jij doen als je onzichtbaar was?”, “wat wil je
graag krijgen voor je verjaardag?”, “waar ben jij bang voor?”… Het was niet altijd even
gemakkelijk om op alles een antwoord te (durven) geven. We kwamen wel leuke dingen
over elkaar te weten!
We kennen nu ook onze klas
al beter en deze week was
het tijd om eens na te denken
over wat we belangrijk
vinden in onze klas. Met
post-its, een potlood en
klikblokjes in de hand,
dachten ze na over enkele
zaken als: “wat verwachten
we van onze klasgenootjes?”,
“wat verwachten we van
onze speeltijd”? “hoe moet
onze klas er elke dag
uitzien?” enz… De ideeën die
het meeste klikblokjes kreeg,
werden onze klas- en
leefregels.

Deze week hebben we ook elke dag onze benen losgeschud, om vrijdag goed naar
school te kunnen trappen of stappen. Veel kinderen kwamen te voet of met de fiets
naar school en genoten daarna van een heerlijke ontbijtje!
Volgende week kiezen wij ons eerste project! Denken jullie thuis al eens na? :-)
Groeten van de Maanvisjes en Zeepaardjes

Leefgroep 5 | Griffioenen
Woensdag deden we een teambuilding uitstap in Oudenaarde. We moesten vroeg
vertrekken en kwamen later terug. De uitstap was superleuk !
We deden een moerassenparcours, over dunne paaltjes en planken. Evenwicht, geduld
en durf hadden we hiervoor nodig. Ook moest je elkaar helpen, want de paaltjes
stonden wel ver uit elkaar. Vele kinderen zijn in het water gevallen of sprongen er voor
het plezier in. Gelukkig hadden we reserve kleren mee!
Ook deden we een parcours op het droge, waarbij we elkaar echt nodig hadden.
Onze griffioenengroep kon echt goed samen werken! We hebben veel gelachen en
hadden veel plezier.
Een uitstap om nooit te vergeten!!
De griffioenen
Dank je Rien, om mij in het water te duwen. 😈
Dank jullie Briek, Bram, Tuur, Stella.... om mij boven te trekken op de hoge muur.
Anders stond ik daar nu nog! 💪
Dank je Sienna, om mij af en toe een handje te geven op het moerassenparcours, ik
was eigenlijk een beetje bang.
Donderdag namen we ook een minuut stilte voor onze juf Lore.
We vertelden onze leuke herinneringen over haar.
Leuke kapsels, aangename gesprekjes, de vrolijkheid, het luisterend oor, de
vlottentocht....
We zullen haar nooit vergeten.
Karolien

SEL-JAARTHEMA
Deze week mochten we ons verdriet
voor het verlies van juf Lore tonen en
bespreekbaar maken.
Er waren gevoelskringen en momentjes
van samenzijn om leuke herinneringen
op te roepen. Kinderen die dat wilden,
konden samen vingerhaken tijdens de
middag. De kettingen zullen we later
gebruiken om onze troostplek meer
kleur te geven.
Ook maakten we samen een groot hart
voor Lore. Elk vingerafdrukje geeft
weer dat we verbonden blijven met
haar. Intens, hartverwarmend … zonder
de juiste woorden.
Die vinden we nog niet.

Verder leerden we dat we onze gevoelens kunnen uitdrukken met woorden,
lichaamstaal, tekeningen, creaties, ... We deden drama-oefeningen en toonden op de
gevoelsmeter hoe zwak of hoe heftig een emotie kan zijn.
Bij leefgroep 3 zongen we een liedje 'iedereen is anders' en herhaalden we de
axendiertjes via een raadspelletje. Ook bij de kleuters werd er reeds rond gevoelens
gewerkt.
Wordt vervolgd …
Juf Izabel

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
spaghettifeest: nog te bepalen
23/12/2021: oudercontact
14/01/2022: nieuwjaarsreceptie
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
21/05/2022: Lentefeest
29/05/2022: Eerste Communie
31/05/2022: schoolfotograaf
11/06/2022: Leefschoolfeest
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
27/12/2021 – 09/01/2022: kerstvakantie
!! opgepast !! Op vrijdag 24/12/2021 is er geen school in de namiddag!
28/02/2022 – 06/03/2022: krokusvakantie
04/04/2022 – 18/04/2022: paasvakantie

