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EDITORIAAL&LEEFSCHOOLNIEUWS
Welkom lente
Wat een plezier om
onze leefschool
opnieuw te zien
herleven. Zo
dankbaar met de
lente en met code
geel. Vorige week
zaterdag gingen
ouders en leerkrachten aan de slag op onze
kleuterspeelplaats. De nieuwe materialen en de nieuwe
inrichting zijn een mooie ondersteuning voor het bewegend
buiten leren. Maandag gingen de kleuters onmiddellijk op
verkenning. Hun blije gezichten spraken boekdelen. Dikke
merci aan alle mensen die hieraan bijgedragen hebben.
De plantenverkoop en inschrijvingen voor de
sprookjeswandeling lopen ook vlot binnen.
De kinderen van het tweede leerjaar gingen deze week op
boerderijklassen. Wat een ervaring. De beleving van de
natuur stond centraal. Ook daar alleen maar blije
gezichten. Dank aan de juffen om dit in goede banen te
leiden. Ook bedankt aan de ouders voor het vertrouwen.
De voorbije veertien dagen hebben we 20 kinderen
ingeschreven voor het komende schooljaar. Een handvol
kinderen zijn ingeschreven op de wachtlijst. We kijken er
naar uit om ook de laatste vrije plaatsen te kunnen invullen.
Fier op het engagement van onze leerlingen en
leerkrachten om hun schouders te zetten onder de
organisatie Oksana. Iedereen welkom op 1 april onze
rommelmarkt.
Praatcafé: vrijdag 1 april. Hopelijk tot dan.
Veel leesplezier
Ilse

AGENDA










01/05:
12/12: sprookjestocht
oudervereniging
10/05:
grootouderfeest N1 en N2
12/01: Nieuwjaarsreceptie
van
13.30
uur tot 15.30 uur
30/01:
oudervereniging
21/05:
24/02:lentefeest
kinderactiviteit
29/05:
communie
27/02: Eerste
leefgroepvergadering:
31/05: schoolfotograaf
Lg 2: 18 – 19 uur
07/06: facultatieve
Lg 1: 19 – 20dag
uur
11/06: leefschoolfeest
Lg 5: 20 – 21 uur
16/06:
Infoavond overgang K3-L1
01/03: leefgroepvergadering
om 18.30
Lg uur
4: 18 – 19 uur
 13 – 15/06:
lg5
Lg 3:geschiedenisklas
19 – 20 uur
 27/06:
05/03: oudercontact
oudervereniging
 28/06:
proclamatie +ouderfuif
17/03: leefschoolband
 17/05: oudervereniging
Forum:
 27/05: Lentefeest/Communie
 29/04,
3/06 en 17/06 vanaf
02/06: 13/05,
Leefschoolfeest
 14.30
12/06:uur
oudervereniging
Praatcafé:
Praatcafé:
 01/04
vanaf 15.30
15.30 uur
uur
21/12 vanaf
 09/02 vanaf 15 uur
Leerlingenraad:
 30/03 vanaf 15 uur
 in
de leraarskamer
o.l.v. Ilse
26/06
vanaf 15.30 uur
Leerlingenraad:
MENU
 19/12, 23/01, 20/02, 27/03, 15/05
en 05/06 van 8.45u tot 9.10u in de
 Zie
website o.l.v. Martine
leraarskamer

DEADLINES
MENU
donderdag 12 u naar
flashboem@hotmail.com
 Zie website

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
Op maandag waren er eitjes in onze klas. Speciale eitjes want die kunnen muziek
maken. We luisterden naar alle eitjes en toen kwamen we tot de conclusie dat sommige
eitjes hetzelfde klinken.
We speelden een luistermemory met de eitjes.
We oefenden ook rond meer, minder en evenveel. De kinderen mochten dansen op de
muziek maar als de muziek stopte moesten ze zo snel mogelijk in een hoepel staan, op
een kussen gaan zitten of op een krukje gaan zitten. Soms waren er hoepels te veel
maar soms ook te weinig. Dan gingen we vergelijken. Wat zijn er meer? Kindjes of
hoepels? Wat zijn er minder? Kindjes of kussens? En soms waren er evenveel.
Er werd ook geluisterd naar verschillende muziekstukjes met duidelijke emoties. Een
triestig muziekstuk, een vrolijk muziekstuk, … de kinderen gingen hierbij ervaren dat er
verschillende emoties in muziek kunnen zitten.
Ook ons lichaam kan muziek maken. We gingen op zoek met welke lichaamsdelen we
muziek kunnen maken maar we gingen ook luisteren naar de omgevingsgeluiden
buiten.
We sloten de oogjes en gingen intens luisteren. Zalig om de vogeltjes te horen fluiten,
de kindjes op de achtergrond buiten te horen lopen, ….
We kregen ook bezoek van Melissa, de mama van Nova. Ze bracht een melodica mee.
Ze speelde hierop het liedje 1,2,3,4 hoedje van papier. We gingen het instrument
waarnemen en ook luisteren naar de klankkleur van het instrument.
Ook nog knutselen aan onze muziekinstrumenten, turnen, krullenbol, … stond op het
programma. We genoten ook van het lentezonnetje en de nieuwe hoekjes op onze
speelplaats!

Leefgroep 1 | Schelpjes
Dag beste ouders,
Eerst en vooral willen wij de ouders die zich dit weekend geëngageerd hebben om onze
speelplaats onder handen te nemen, super hard bedanken!
Wij hebben al zo fijn kunnen spelen in de gemaakte hoekjes & beleefden zo veel plezier
met dit goede weer.
We vierden deze week de verjaardag van Victor die 4 jaar werd. Proficiat Victor!
Ons project is opgestart ‘hoe bouwen we een huis?’
We bekeken de huizen aan de straatkant aan de Keiberg & keken naar de gelijkenissen
en de verschillen.
Daarna gingen we aan de slag met de foto’s van onze eigen huizen. We duidden met
groen de gelijkenissen aan en met rood de verschillen.
Van gelijkenissen vonden we:
- ramen
- voordeur
- vensterbanken
- daken
-…
Van verschillen vonden we:
- verschillende daken
- directe buren aan ons huis of niet
- beplanting voor ons huis of niet
- bakstenen of iets anders
-…
We stempelden een metselverband op papier en vergeleken dit met onze eigen
gebouwen van de school. Is elk huis wel gebouwd met stenen?
We maakten 2 soorten huizen van grote kartonnen dozen: een huis met een hellend dak
en een huis met een plat dak. Dit viel ons echt op bij de vergelijkingen ook.
Hiervoor werkten we samen, het was een tof groepswerk.
We bouwden hoge muren en lage muren, zowel met grote duplo als kleine duplo. We
bekeken het werkmateriaal van de bouwheer en leren de functies kennen.
Volgende week werken we verder!!
Tot dan! Vele groetjes
Lieselot

Leefgroep 2 | Kikkertjes & Schildpadjes
Deze week hebben we meer weetjes opgezocht. Hoe
wordt een regenboog juist gevormd? Kan die in de nacht
ook komen? Is een regenboog steeds een boog?,... . Op al
deze vragen weten we nu een antwoord. We konden ook
zelf al een regenboog zien a.d.h.v. een prisma, glas met
water en ook in zeepbellen. Prachtig om te zien en ook wel
verwonderd.
We hebben ook veel genoten van het mooie weer en van
onze fantastische buitenhoekjes die gerealiseerd werden.
Dikke dikke merci aan alle helpende handen, de kids zijn er
héél blij mee.
In de kikkertjesklas hebben we ook nog de verjaardag van
Isaak gevierd. Dikke proficiat grote jongen. Bedankt voor
de lekkernij en het prachtige klascadeau.
Groetjes,
Sofie en Valentine

Leefgroep 3 | Maanvisjes & Zeepaardjes
Het tweede leerjaar vertoefde drie dagen op de boerderij en bleef daar ook twee
nachtjes slapen. Koeien melken, geitjes en kippen voederen, dieren knuffelen,
koeienstal proper maken en koeien voederen, kalfjes melk geven, brood maken, vrij
spelen… De kinderen hebben er enorm van genoten en veel grenzen verlegd. Ook de zon
ging drie dagen met ons mee! Heerlijk!

Leefgroep 4 | Gekko’s en Stokstaartjes
Beste ouders
Deze week zijn we begonnen met het verzamelen van ideeën voor een nieuw project.
Daarna hebben we reclameronde gedaan en definitief een project gekozen.

We gaan enerzijds leren over de oorlog in Oekraïne, anderzijds gaan we ons ook inzetten
om een rommelmarkt te doen en de opbrengst aan Oekraïne geven.
We hebben al wat gewerkt aan ons project: we weten al hoe de vlag van Rusland en
Oekraïne eruit ziet, we zochten al een aantal woorden in de vreemde taal en bekeken
enkele nieuwsfragmenten over de oorlog.
Vorige week ging het derde en vierde ook naar de bib om een spel te doen met tablets.
Dit was reuzeleuk.

Leefgroep 5 | Griffioenen
Beste ouders
Een weekoverzicht bij de griffioenen:
Maandag: Nederlands, Frans en wiskunde stond op het programma. We hebben onze
bundels gemaakt van zedenleer. Sommigen hebben ook nog tekeningen voor Oekraïne
gemaakt .
Dinsdag: In project hebben we verder gewerkt aan onze affiches, het toneel en onze
proefjes voor het eindproduct op vrijdag. We hadden nog heel wat werk! Bij SEL
vertelden Lena, Jackie en Stella over het interview, met een Oekraïense vrouw.

De 3 meisjes hadden het idee om volgende week vrijdag een marktje te organiseren.
Hopelijk doen jullie mee!
Woensdag: Een paar kinderen uit het 5de en 6de zijn rond geweest om tegen de
kinderen te vertellen dat er vrijdag een voorstelling is voor project rond wetenschap.
Donderdag: Het was tenslotte heel mooi weer, we hebben veel buiten gespeeld en
geturnd. We hebben ook 2 toetsen gemaakt, dat was niet zo leuk, maar wel belangrijk.
We moesten onze laatste puntjes nog afwerken en oefenen tegen morgen. Spannend!
Van Lize - Dankjewel om dit te lezen

ACTIE Oekraïne
Ook de kinderen van onze leefschool zijn aangegrepen door de actuele gebeurtenissen
in Oekraïne. Drie meisjes uit het zesde leerjaar (Lena, Stella en Jackie) namen dan ook
een mooi initiatief. Zij willen graag een actie ondernemen op school om zo ook hun
steentje te kunnen bijdragen als solidariteit met de Oekraïense mensen.
Nicky (die ons helpt in de keuken) bracht ons in contact met haar vriendin Oksana, een
Oekraïense vrouw die al 18 jaar in België woont en werkt. Haar familie bevindt zich
momenteel in onveilig gebied en zij doet er alles aan om hen naar België te krijgen. Via
Oksana krijgen we veel informatie en ook duiding over Oekraïne. De meisjes deden een
video call met haar en konden al hun vragen stellen. Eén van de vele vragen was
uiteraard hoe wij kunnen helpen. Ze stuurde een lijst door met mogelijke goederen die
zeer welkom en noodzakelijk zijn.
En zo ontstond ons project Oksana! Volgende vrijdag 1 april houden wij een
rommelmarkt op school door en voor ALLE leefschoolkinderen, ouders, grootouders,
buren en familie. Iedereen is welkom tussen 9u en 12u. De opbrengst gaat naar Oksana
die samen met juf Izabel de aankoop zal doen van noodspullen. Die worden dan
overgebracht naar een organisatie waar Oksana nauw mee samenwerkt (Orthodoxe
kerk in Gent).
Alle praktische informatie over onze markt kan je lezen op Smartschool. Wij hopen dat
ook jullie als ouder je kind mee warm maakt voor dit fijne initiatief van Stella, Jackie en
Lena. Ondertussen leeft dit sterk op ons schooltje en is ook leefgroep 4 gestart met een
project over Oekraïne. Mooi!!
Tot vrijdag 1 april op onze markt!
Jacky, Lena, Stella, juf Izabel en gans het team

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
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

