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EDITORIAAL&LEEFSCHOOLNIEUWS
Oorlog in Oekraïne.
-De kinderen van leefgroep 5 zijn aan het brainstormen
rond acties ten voordele van de vluchtelingen. Mogelijks
hebben ze bij de organisatie hulp nodig van ouders. Meer
info volgt. Een pluim voor de meisjes die hier hun schouders
onder zetten.
-Ook op Scholengroepniveau zijn we proactief aan de slag.
We bekijken hoe we kinderen kunnen opvangen binnen ons
GO! Overleg met de gemeente zal hierin ook een
belangrijke rol spelen. Meer info volgt.

AGENDA

















19/03:
speelplaats
12/12: werkdag
oudervereniging
22/03:
inschrijfperiode
12/01: start
Nieuwjaarsreceptie
iedereen
30/01: oudervereniging
21
– 23/03:
boerderijklas N2
24/02:
kinderactiviteit
01/05:
27/02: sprookjestocht
leefgroepvergadering:
10/05: Lg
grootouderfeest
2: 18 – 19 uur N1 en N2
van 13.30
uur19tot
15.30
Lg 1:
– 20
uuruur
21/05: lentefeest
Lg 5: 20 – 21 uur
29/05:
Eerste communie
01/03: leefgroepvergadering
31/05: schoolfotograaf
Lg 4: 18 – 19 uur
07/06: facultatieve
Lg 3: 19 – 20dag
uur
11/06:
05/03: leefschoolfeest
oudervereniging
16/06:
Infoavond overgang
K3-L1
17/03: leefschoolband
+ouderfuif
om
18.30
uur
17/05:
oudervereniging
13
– 15/06:
geschiedenisklas lg5
27/05:
Lentefeest/Communie
27/06:
02/06: oudercontact
Leefschoolfeest
28/06:
12/06: proclamatie
oudervereniging

Forum:
Praatcafé:
 25/03,
29/04,15.30
13/05,
3/06 en 17/06
21/12 vanaf
uur
 vanaf
09/02 14.30
vanafuur
15 uur
 30/03 vanaf 15 uur
Praatcafé:
 26/06 vanaf 15.30 uur
 vanaf 15.30 uur
Leerlingenraad:
Leerlingenraad:
 19/12, 23/01, 20/02, 27/03, 15/05
 in
leraarskamer
Ilse in de
ende
05/06
van 8.45u o.l.v.
tot 9.10u
leraarskamer o.l.v. Martine

MENU

 Zie website

MENU

Forum
25 maart (jongste kleuters in de klas, 2de en 3de kleuterklas
op de kleuterspeelplaats, kinderen lagere school in het
amfitheater)
29 april (vanaf nu sluiten de oudste kleuters aan)
13 mei (idem)
03 juni (idem)
17 juni (enkel 3de kleuterklas sluit aan) – jongste kleuters
en tweede kleuterklas op de kleuterspeelplaats.)

 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.

Inschrijvingen
We hebben reeds 10 broers/zussen ingeschreven. Maandag inschrijving kinderen van de
leerkrachten.
Op dinsdag 22 maart hebben we nog 10 plaatsen ter beschikking voor de vrije
inschrijving

Leefgroep 1 | Pareltjes
Deze week zijn we aan de slag gegaan met ons nieuw project. We experimenteerden
met de muziekinstrumenten aan onze muziektafel. We maakten snelle en trage muziek
en we leerden ook bewegen op snelle en trage muziek.
We leerden ook samen met de juf het spelletje kling, klang, bos spelen.
Tijdens het verhaaltje van Sonnie boem ontdekten we dat er in ons lichaam ook een
muziekinstrument zit. Ons hartje dat klopt, maakt ook muziek. We luisterden naar
elkaars hartje en vertelden aan elkaar waarvan ons hartje gelukkig is.
Maar ook trommelen met onze handen in de verf en op het juiste ritme stond op de
planning.
We leerden ook de boomwhackers kennen. Welk geluid maakt welk kleurtje? Klinken de
kleurtjes hetzelfde?
Daarna experimenteerden we in hoekenwerk met de boomwhackers en maakten we
muziek met het juiste kleurtje op onze dobbelsteen.
Muziek maken is leuk maar we moeten ook goed luisteren. Er zijn heel veel geluidjes
van voorwerpen. We luisterden intens en zochten uit welk voorwerp het was.
Het was dus al een zeer muzikale week.

Groetjes

Leefgroep 1 | Schelpjes
Hallo allemaal,
De sprokkelweek zit erop en ons volgende project is heel duidelijk : ‘hoe bouwen we een
huis?’ Wie materiaal heeft om ons project levendig te maken in de klas mag deze
maandag zeker meegeven! Wie ideetjes heeft om iets te begeleiden mag dit ook zeker
laten weten aan ons beiden.
Daarnaast hebben we ook heel veel
gefeest.
Eerst werd Yassin 4 en hij wou een kroon
met een boom erop in de 4 seizoenen. Ja,
Yassin weet altijd goed wat hij wil!
Dan werd Katrijn 54 en hebben we samen
wafeldeeg gemaakt en gebakken in
hartjesvorm. Het waren wafeltjes van
rijstbloem en amandelmelk, zo kon
iedereen van de klas meevieren.
Dan werd Maud 3 en hebben we gedanst
op Maja de bij, dat was zo leuk. Kijk maar
eens naar de foto. Proficiat iedereen!
We hebben ook geleerd over meer & minder en speelden er een spelletje mee.
-> Is er voor elk bord een lepel? (Nee, er is 1 bord zonder lepel)
-> Waar zijn er meer? (Van de borden want niet elk bord heeft een lepel)
-> Waar zijn er het minst? (Van de lepels want niet elk bord heeft een lepel)
In SEL hebben we bekeken en
besproken hoe we er uit zien en zagen
we dat er heel veel verschillende haar- ,
oog- en huidskleuren zijn.
Met onze wasco's van de verschillende
huidskleuren maakten we een overzicht
en we hebben vooral gemerkt hoe
moeilijk het is om een woord te geven
aan onze kleuren. Het geven van een
woord i.v.m. de kleur van een voorwerp
was stukken gemakkelijker, dat konden
we al zeer goed.
We schilderden ook met verschillende materialen lijnen op een zwart blad. We
ontdekten dikke lijnen, dunne lijnen, kromme lijnen en rechte lijnen…
Deze sprokkelweek hebben we opnieuw een luisterspel gedaan, deze keer met geluiden
van natuurelementen en dieren. De dieren gingen zeer goed, maar wind, brandend
hout en een rivier was een heel stuk moeilijker.

Wat ook moeilijk, maar leuk was, was het samen maken van een verhaal. Eerst hadden
we klei geëxploreerd en ermee geëxperimenteerd en dan hebben we geoefend met het
maken van een bolletje en rolletje. Nadien zijn we ons verhaal begonnen met juf die 1
bol klei vasthad. Eerst was het een bol en toen werd het een auto en zo werd het steeds
iets anders naar gelang het verhaal dat we samen fantaseerden. Een superleuke, maar
moeilijke activiteit. Niet omwille van het fantaseren en verwoorden, maar door het
samen overleggen en kiezen.
Tot rust komen met de dobbelsteen en snoeten poetsen. Olalaaaa dat is ‘s avonds wel
eens nodig hè! 😄
Dit spelletje vonden we ook tof ‘rarara kan je raden, wie is er weg?’

Tot volgende week!

Leefgroep 2 | Kikkertjes & Schildpadjes
Hallo daar,
Ons nieuw project is van start gegaan. 'Welke kleuren heeft de regenboog?'
De kinderen hebben reeds heel wat vraagjes geformuleerd. In de hoeken van onze klas
spelen we nu met allerlei materiaal in de regenboogkleuren. We gaan aan de slag met
onze kijkdoos en ontdekken zo wat we nog allemaal te zien krijgen door een
caleidoscopen, kijkertjes, brillen, spiegels,...We hebben de 'moeilijke' namen van de
regenboogkleuren geleerd. Zelf tijdens muziek spelen we met instrumenten die de
kleuren van de regenboog hebben. Wat klinken die boomwhackers toch leuk. We
hebben ook zelf kleuren leren maken door verf te mengen.
Tot slot willen we Bent nog proficiat wensen met zijn 6 jaar. Dat werd uitbundig gevierd
met lekkere zelfgebakken koekjes en een mooi klascadeau. Proficiat en bedankt.
Groetjes Valentine en Sofie.

Leefgroep 3 | Maanvisjes & Zeepaardjes
Dag beste lezers,
in het eerste leerjaar herhalen we nog eens de tijd. We leren over de klok, de kalender,
de dagen van de week,...
Vanaf volgende week starten we met de dieren van de boerderij. Wat we daar allemaal
zullen rond doen, lees je volgende week!
Groetjes!
Dag iedereen,
N2 werkte verder rond het mini-project stenen.
We gingen naar de bijzonder mooie tentoonstelling “kei-cool” kijken in het Huis van
Kina. Een aanrader voor jong en oud.

Over het bezoek moesten de kinderen in de klas een verslag maken: “wat vond ik leuk”
en “wat leerde ik bij”? Je ziet dat onze kindjes dat al heel goed kunnen.

De kinderen gingen ook verder aan de slag met de stenen van de klas. In kleine groepjes
moesten ze een steen kiezen en daar wat meer over te weten komen; de naam, de
afkomst, de eigenschappen van de steen, andere leuke weetjes,… Vrijdag zullen ze hun
steen voorstellen aan hun klasgenootjes.
We hadden deze week ook heel veel gesprekken over de boerderijklassen, want
maandag is het al zover! Dan blijft het tweede leerjaar twee nachtjes slapen op de
Vierhoekshoeve in Gijzenzele. We kijken er heel hard naar uit en vinden het heel
spannend. Ze voorspellen alvast heel zonnige dagen. Joehoeee!
Hoe het geweest is, lees je hier volgende week! Groeten, Niveau 2

Leefgroep 4 | Gekko’s & stokstaartjes
Beste ouders
Ons project energie loopt op z'n einde. De verschillende groepjes deden hun expo en we
kregen soms extra uitleg aan de hand van filmpjes. We weten dus al heel wat meer over
water-, wind-, zonne- en kernenergie.
Deze week maken we nog een windmolen en waterrad. Het waterrad hebben we
gemaakt met een aardappel en melkfles. De windmolen maakten we met een rietje en
geplooid papier.
Het vierde leerjaar deed vandaag (donderdag) een spel in de bib. Je moest met tablets
vragen oplossen over boeken. Het derde leerjaar gaat morgen ook naar de bib voor een
spel!
Groetjes
Gekko's en Stokstaartjes!

SEL JAARTHEMA
Deze week oefenden we verder in het geven van complimenten. We mochten plaats
nemen op de pauwenstoel en kregen vervolgens een complimentendouche over ons.
Wat was dat een warme douche! Sommige kinderen kregen letterlijk kriebels en
rillingen over hun lijfje, zo beschreven ze zelf.
In sommige klasjes bespraken we de werking van onze hersenen. We leerden dat onze
hersenen ook kunnen groeien zoals een spier. Als we ze maar trainen! En zo kwamen
we tot het uitleggen van het concept vaste mindset versus groeimindset.
In leefgroep 5 speelden we verder met de talentenkaarten. Ben jij een bewuste
beweger, een zingever, een foutenspeurneus, een mooimaker, enz. ? Interessant om de
talenten van onszelf en de anderen te ontdekken!

Tot volgende week!
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

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
17/03/20212 leefgroepvergadering leefgroep 4 en 3
07/03/2022: start inschrijfperiode broer/zus
19/03/2022: werkdag speelplaats
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

