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EDITORIAAL&LEEFSCHOOLNIEUWS
Dag iedereen
Voor de komende week wordt mooi weer voorspeld.
We wensen de kinderen veel buitenspeelplezier tijdens de
vakantie.

Inschrijvingen:
De inschrijvingen voor broers en zussen starten op 7 maart
om 8u30.
Voor het schooljaar 2022-2023 hebben we, op dit moment
24 februari 2022, volgende plaatsen ter beschikking:
K1A geboortejaar 2020: 22 plaatsen
K1B geboortejaar 2019: 7 plaatsen
K2 geboortejaar 2018: 0 plaatsen
K3 geboortejaar 2017: 0 plaatsen
Eerste, tweede en derde leerjaar: 0 plaatsen.
Vierde leerjaar: 5 plaatsen
Vijfde en zesde leerjaar: 0 plaatsen
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 | Pareltjes
Deze week gingen we volop knutselen aan onze
cape, we gingen superhelden zoeken in de
confettibak, met waterverf schilderen, kruipen
en klimmen door de tunnel, ons verkleden als
superhelden, …
We bespraken ook dat we allemaal wel iets
hebben wat we goed kunnen. Dat is dan onze
superkracht!
Op vrijdag was het dan tijd voor ons
carnavalsfeestje! Dansen, een
superheldenparcours, een muzikaal pak en een
modeshow met onze mooiste verkleedpakken!
Wat waren de kindjes fier.
Geniet van de vakantie tot volgende week!

Leefgroep 1 | Schelpjes
Hallo allemaal,
Wat een leuke week was dit!
Maandag hebben we onszelf geschminkt of juf ons laten schminken. Zij moest af en toe
eens op internet zoeken want van een kindergezicht een paardenhoofd maken dat wist
ze niet zo goed 🙈
Dinsdag was het de verjaardag van Elia die 3 jaar werd. Gelukkige verjaardag lieveke!

Die dag hadden we ook gekke haar-dag en was er een
kapsalon in de klas waar allemaal dingetjes lagen waaruit
we mochten kiezen. Het ene kindje wou een lintje met 1
pareltje en het andere kindje ging ‘all the way’ met alles
erop en eraan!
We hadden ook vorige week met ballonnen en verf
gestempeld en dat hebben we afgewerkt.
Woensdag hebben we geluisterd naar deze muziek
https://youtu.be/RdKQpcIBLTw en daar samen op gedanst.
Eerst vormden we een kring en toen een slang waar juf de
kop van was. Nadien probeerden we het met voorwerpen in de zaal waar we niet
tegenaan mochten botsen en een schelpje dat de kop was. Het was erg moeilijk, maar
ook erg leuk!
Donderdag en vrijdag hebben we geschilderd met waterverf, ons heel veel verkleed,
een superheldenparcours gevolgd, gedanst en de week feestelijk afgesloten met een
echt carnavalsfeest en ook een muzikaal pak.
Wat zou daar toch inzitten???
Tot binnenkort!

Leefgroep 2 | Kikkertjes & Schildpadjes
Hallo allemaal,
We hebben afscheid genomen van al de huisdieren en het project is afgesloten. Langs
deze weg willen we alle ouders en hun dieren bedanken dat ze op bezoek konden
komen naar onze klasjes. Zo heeft het project echt geleefd en hebben we veel
bijgeleerd. Deze week was het dubbel feest want Clara is 5 jaar geworden. Ze heeft de
kindjes getrakteerd op popcorn. Op vrijdag hebben we allemaal als fiere 'pauwen' ons
allermooiste kostuum aangetrokken en gepronkt op ons carnavalsfeestje.
We wensen jullie allemaal een hele fijne en zonnige vakantie toe, Valentine en Sofie.

Leefgroep 3 | Maanvisjes & Zeepaardjes
Dag beste lezers,
hier zijn we weer met nieuws uit leefgroep 3!
Deze week was het de week van de STIP IT actie, Samen Tegen Iemand
Pesten. We leerden waarvoor de vier stippen staan, pas daarna verdienden
we ze op ons hand.
Zowel in het eerste als het tweede leerjaar, zijn we gestart met het eindproduct voor
ons project over huisdieren. In het eerste maken we een boek met wat je moet weten
over de meest voorkomende huisdieren. In het tweede leerjaar maken we een
weetboek, zo kan iedereen alles te weten komen over huisdieren!
In het eerste leerjaar staat er heel wat te gebeuren; we hebben al heel veel letters
geleerd en kennen ze nu allemaal. Dat betekent: LETTERFEEST!!! We plannen een feest
vol leuke letterspelletjes. Spannend!

Op vrijdag zullen we ook allemaal verkleed komen, zijn jullie ook al zo benieuwd naar de
verschillende kostuums?
Eerst genieten we van de welverdiende vakantie,
Tot snel!
Lieve groetjes

Leefgroep 4 | Gekko’s en Stokstaartjes
Beste ouders,
Vrijdag deden we onze projecttoets. Dit was mondeling. We moesten van elke kleur een
kaartje trekken waar een vraag op stond en dan moesten we het antwoord tegen de juf
zeggen. Dat was leuk!
Deze week werkten we bij project verder aan het thema energie. We hebben veel info
opgezocht en weten al heel wat meer! We zetten deze info nu op een grote poster om
daarna voor te stellen aan de groep. Dit gebeurt na de vakantie. Juf Ellen is er niet :( dus
we werkten voor zedenleer in één bundel en keken de film Wall-E waar we daarna
vraagjes over gaan krijgen.
Klaas en Arne deden hun expo over Scratch. Heel tof! Merel en Stiene deden hun actua.
Vandaag was iedereen verkleed voor carnaval. We deden het verjaardagspel van
Louise, Ida en Liv. Dat was kiekeboe en omgekeerd verstoppertje.
Daarna speelden we gezelschapsspelletjes in de klas.
Fijne vakantie!!
Groetjes,
Aliéna en Erik(a)

Leefgroep 5 | Griffioenen
Welkom bij het nieuws van de GRIFFIOENEN!!!
Maandag:
Welkom, vandaag zijn we gestart met een lesje Frans en Nederlands. Dan zijn we verder
gegaan met een nieuwe planning van wiskunde. Daarna hebben we een film gekeken
“Rain Man”. Dat ging over een man met autisme en hij beleeft een heel avontuur! Dat
was het voor vandaag… WORDT VERVOLGD!!!
Dinsdag:
Hello, vandaag zijn we begonnen met wiskunde en Nederlands. Dan zijn we gestopt om
11.55u. Na de leuke middagspeeltijd zijn we gaan turnen. We deden match hockey. En
voor muzische hebben we ons project voortgezet “Wetenschap”. Daarna hebben we de
dag afgesloten met een leuk lesje S.E.L., over pesten. Dat was het voor vandaag…
WORDT VERVOLGD!!!”.
Woensdag:
Bonjour, vandaag was het kort. We zijn gestart met wiskunde en Nederlands voor een
uur en een half. Dan zijn we spelletjes buiten gaan spelen en iedereen vond het super
leuk! Dat was het voor vandaag… WORDT VERVOLGD!!!
Donderdag:
Vandaag zijn we gestart zoals gewoonlijk met wiskunde en Nederlands. Daarna zijn we
gaan turnen en hebben we gevolleybald! Iedereen had het naar zijn zin dus zijn we
doorgegaan met muzische. Daar moesten we doorgaan met ons laatste proefje “Het
3de Proefje”. Als je klaar was mocht je iets maken voor Juf Ellen! Er waren heel veel
creatieve ideeën zoals woordzoekers, dingen met verf en 3D tekeningen! We hebben de
dag afgesloten met de traktatie van Gesena. HAPPY BIRTHDAY GESENA!!! Doei!
Wie komt er vrijdag verkleed naar school? We zijn benieuwd!
!EINDE!

SEL JAARTHEMA
In het kader van de week tegen pesten deden we gevarieerde oefeningen en speelse
werkvormen ter bevordering van het onderdeel ‘besef van zichzelf’, ‘besef van de ander’
en zeker ook van ‘relaties kunnen hanteren’.

Kringspelletjes, stellingenspel, ‘nee’ of
‘stop’ zeggen, praatkringen, filmpjes, ,
… het kwam allemaal aan bod.
We plantten het zaadje bij de één en
bij de andere gaven we het extra
voedingstoffen.

Op onze ramen en handen waren
de 4 stippen zichtbaar van ‘STIP-it’.
Kennen jullie de betekenis van de 4
stippen? En begrijpen jullie het 4letter woord? Vraag het maar eens
aan je kadetje!
We praatten over het verschil
tussen plagen en pesten.
Getuigenissen en voorbeelden
hielpen ons hierbij.
We onthouden vooral dat het weer
goedmaken of herstellen na een
conflict heel belangrijk is.
Wie toch nog stilletjes met iets
worstelt, weet dat je altijd terecht kan bij je vertrouwenspersoon!

Fijne vakantie aan allen!
Juf Izabel

OUTDOOR loose parts play
Beste (groot)ouders,
Om onze droom loose parts play te kunnen opstarten zijn er wat voorbereidende
werken nodig op de speelplaats.
We nodigen jullie uit om massaal de handen uit de mouwen te steken voor kleine en iets
grotere werken op de werkdag van zaterdag 19 maart 2022.
In onderstaande google forms kan je je inschrijven voor 1 of zelfs de 2 tijdszones.
Alvast bedankt🥰
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdhX3p7_EHijwk5vY8BlkwwxnnazUHFSKnM2oRBTfER9sGTw/viewform?usp=sf_link
Werkdag kleuterspeelplaats 19 maart
Beste (groot)ouders, Om onze droom loose parts
play te kunnen opstarten zijn er wat
voorbereidende werken nodig op de speelplaats.
(zie de inspirerende foto's onderaan om te zien
waar we naartoe willen met de
kleuterspeelplaats) We nodigen jullie uit om
massaal de handen uit de mouwen te steken
voor kleine en iets grotere werken op de
werkdag van zaterdag 19 maart 2022. Het is de
ideale kans om elkaar terug te ontmoeten en
oude of nieuwe banden te smeden met
(groot)ouders. Je kindje(s) mogen zeker
meekomen. Concreet zijn we op zoek naar
mensen die kunnen: schuren en vernissen, zagen
en boren, vegen en scheppen,... Iedereen is
welkom :-) In onderstaande google forms kan je
je inschrijven voor 1 of zelfs de 2 tijdszones.
docs.google.com

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

