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EDITORIAAL&LEEFSCHOOLNIEUWS
Week 1 zonder mondmasker op school. Letterlijk en
figuurlijk een verademing. Zalig om opnieuw de glimlach te
zien van kinderen, ouders en collega’s.

Leefgroep 1 | Pareltjes
Deze week was het 2 dagen feest na elkaar. Korneel en
Amélie zijn nu allebei 4 jaar. Dit hebben we dan ook gevierd
met vuurwerk, dansen, tekeningen,…
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MENU

 Zie website

We gingen deze week ook sprokkelen voor ons nieuw
project. Er kwamen enkele muziekinstrumenten aanbod.
Ook enkele leuke vragen rond zaaien en planten
- hoe kan uit een zaadje een pompoen groeien?
- waar groeien wortels uit?
- waarom moeten plantjes water hebben?
Er kwam ook werkgerief binnen om een huis te bouwen.
We zijn nog aan het sprokkelen en kijken wat het zal
worden.

MENU

 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.

Tijdens krullenbol hebben we de leeuw gemaakt van axenland en we gingen ook een
muziekverhaal maken met bijhorend bewegingen.
Groetjes Stefanie

Leefgroep 2 | Kikkertjes & Schildpadjes
Deze week was een inoefenweek waar we nog enkele
dingen konden herhalen, hier en daar onze hoekjes nog
aangepast en opgeruimd en zo zijn we helemaal klaar
om vanaf volgende week aan ons nieuw project 'de
kleuren van de regenboog' te beginnen. Dus vanaf
volgende week zijn alle materialen rond kleuren meer
dan welkom: boekjes, spelletjes,... .
Met het mooie weer zijn we ook buiten aan de slag
kunnen gaan met enkele klusjes ter voorbereiding op de
werkdag van volgende week. De schopjes, harkjes en
veegborsteltjes werden met plezier gehanteerd. Ook
het reeds aanwezige loose parts materiaal werd reeds
creatief gebruikt, echt fijn om te zien!
In de kikkertjesklas was het ook het uitgestelde
verjaardagsfeestje van Otto-Jan ( werd 5 tijdens zijn
lange reis) en hij trakteerde op zelfgebakken ( joehoe,
het mag weer!!) wafels. Het was echt overheerlijk!!
Dikke merci papa Stijn! Op vrijdag was het de beurt aan
Nanon, zij werd 6 jaar en heeft ook getrakteerd op
zelfgebakken lekkers. Dikke proficiat beiden !!
Een zonnig weekend gewenst.
Toedeloe,
Sofie en Valentine

Leefgroep 3 | Maanvisjes & Zeepaardjes
Dag iedereen,
N2 begon aan hun mini-project rond stenen. Deze week gingen we allerlei soorten
stenen bekijken, opgraven, onderzoeken, sorteren volgens bepaalde criteria
kunstwerkjes maken,…

Verder zagen we deze week ook veel de zon! Ein-de-lijk!! En dat dat doet zin krijgen in
de lente, is te zien aan onze vrije teksten.
Veel leesplezier!

Tot volgende week!

Leefgroep 4 | Stokstaartjes & Gekko’s
Beste ouders,
Deze week hebben we weer verschillende dingen gedaan en wij gaan jullie vertellen wat
allemaal.
Maandag werkten we verder aan ons opzoekwerk over energiebronnen: windenergie,
waterenergie, kernenergie en zonne-energie. We zijn een poster aan het maken op een
A3 blad.
Dinsdag deden we bij turnen kleine voetbalmatchen 2 tegen 2, dat was leuk!
Woensdag gingen we voor de laatste keer dit jaar zwemmen. Het was met juf Lise want
juf Olaia moest een pcr test doen.
Gelukkig was ze donderdag terug want de test was negatief! De kinderen van zedenleer
mochten buiten spelen in plaats van in de bundel te werken want het was super mooi
weer!
Morgen presenteren we onze expo's aan elkaar in pyjama want het is Bednet
Pyjamadag!

Groetjes van Aliéna en Niels

Leefgroep 5 | Griffioenen
WELKOM
We begonnen de week met wiskunde en Nederlands. Na de middagspeeltijd hadden we
zedenleer, jammer genoeg zonder juf Ellen. We hebben de film ‘Rainman’ gekeken en
in een bundeltje gewerkt. En natuurlijk als laatste klastaken, dat was onze dag.
Op dinsdag hebben we opnieuw hard gewerkt, wat zijn we toch goed bezig! Lisa gaf
een expo over origami. We mochten vliegertjes vouwen en om ter verst laten vliegen.
Leuk was dat! In de namiddag kregen we honkbal en origami: pinguïn vouwen,
vogeltjes, vosje en nog andere dieren.
Woensdag korte dag dus korte tekst : Tuur en Linde brachten een interessante
boekbespreking. Daarna hebben we heel de voormiddag gewerkt, als je klaar was
mocht je HOEKENWERK doen. (spelletjes waar je bij moet denken)
Vandaag zijn we donderdag (voor ons toch). Eerst hadden we actua van Felix en Siena.
Goed gedaan alle twee! En dan moesten we werken, iets saaier maar het moet. We
hadden ook een toets Frans. En na de speeltijd kregen we baseball en de anderen
moesten wat bedenken over project, maar wat …..is nog een geheim!
Tot volgende week!
Corso en Mona

SEL JAARTHEMA
Tot de paasvakantie komt onze wasbeer heel graag naar buiten. Hij is dol op
complimentjes geven, wist je dat?
In de klas leerden we dat de wasbeer het dier is dat graag opkijkt naar anderen. Hij is
zachtaardig, goedgezind en geeft veel waardering. Vol bewondering geeft hij tal
pluimen aan zijn vrienden.
We speelden in leefgroep 4 een beetje ‘de mol’. Wie een molkaartje had, mocht stiekem
uitvoeren wat er op het kaartje stond: vb.’Zeg vandaag tegen minimaal 3 klasgenootjes:
“Dat heb je goed gedaan!” Nadien bespraken we hoe het was om complimentjes te
geven én te krijgen.
We leerden ook het complimentenlied. Bij het zinnetje ‘wat een kanjer ben jij!’, wezen
we naar één van de klasgenootjes. Alleen al van zingen werden we goedgezind!
Bij de oudste leefgroep voegden we er nog de talentenbouwerkaarten aan toe. Iemand
las een kaart voor en mocht deze toewijzen aan iemand die er het best bij paste. En zo
werd er à volonté met pluimen gegooid!

Een complimentje
is een zin met een strik errond.
Of een woord in een vrolijk papiertje
dat knispert en kleurt.
Je dag kleurt.
Een complimentje
is een cadeautje dat je zelfs kunt fluisteren.
En wie er eentje krijgt,
pakt het langzaam uit en bergt het op.
In zijn hoofd.
Een complimentje
is een cadeautje
dat soms een leven lang duurt.
Geert De Kockere

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

Expeditie Natuurpunt
8 leefschoolmama's doen in juni mee aan Expeditie Natuurpunt ten voordele van de
natuurgebieden in Oosterzele.
We verkopen hiervoor heerlijke en unieke Westmalle kaas en biologische rode en witte
wijn. De opbrengst hiervan gaat rechtstreeks naar de natuurgebieden!
Leefscholers weten wat genieten is. ;-) Duuuuus... bestellen jullie ook een stuk kaas of
fles(sen) wijn?
Bestellen kan via deze link:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfftljRVjZVwg68ztrJyx7hMY8GLhekfuZUw
QvVdNzzfuiovQ/viewform

Superbedankt alvast!!!!

Groetjes,
Jonne (mama van Stiene en Otte)
Linds (Tuur en Rozanne)
Frauke (Flore en Nora)
Barbara (Liv en Ida)
Godelinde (Staf, Liva, Maud)
Ellen (Anaïs, Miro, Magnus)
Caroline (Tristan en Judith)
Sien (Warre en Nout)

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
17/03/2022 leefgroepvergadering leefgroep 4 en 3
19/03: werkdag speelplaats
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

