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EDITORIAAL&LEEFSCHOOLNIEUWS

AGENDA

Vrijdag was onze rommelmarkt ten voordele van Oekraïne
een groot succes. Voorlopig hebben we een opbrengst van
1322,05 euro. ’s Avonds ging ook ons eerste praatcafé door.
De oudervereniging schenkt de opbrengst ook aan ons
initiatief voor Oekraïne. Onze totale opbrengst delen we
later mee. Iedereen hartelijk dank voor jullie inzet en
bijdrage. Zeer trots op onze gulle kinderen.











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:
 vanaf
15.30 uur
21/12 vanaf
15.30 uur
 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

Na de vakantie start opnieuw onze leerlingenraad.
woensdag 20 april om 11 u.
maandag 16 mei om 13 u.
maandag 13 juni om 13 u.
Graag stel ik jullie onze nieuwe
zorgcoördinator voor:
Elise Van Den Brulle

Fijne vakantie iedereen.
Ilse

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 | Schelpjes
Dag allemaal,
Hier zijn de Bob de bouwertjes van de Leefschool weer en wat een leuk project is dit; we
zouden wel weken hierrond kunnen werken!
Deze week bekeken we een filmpje en foto's van de werf van het huis waar Lucille gaat
wonen, leerden we muren bouwen op een plattegrond en bouwden we met onze
vingers een vingerhuis. Yassin had een elektriciteitskabel, een vezelplaat en
isolatiemateriaal mee en wist daar heel veel over te vertellen. We maakten met 3 grote
dozen de huizen van de 3 biggetjes en maakten een dak met stro, met takken en met
een plaat. Welk dak konden we weg blazen en welk niet? We maakten 3
biggetjeskronen en 1wolvenkroon en speelden het sprookje na in deze huisjes en nadien
maakten we er nog een 2D knutselwerkje over. Vonden jullie onze huisjes mooi?
Het project sloten we af met een heus feest : Alvar werd 3 jaar én we deden met alle
kleuters samen een ‘paasontdekfeest’.
Gelukkige verjaardag Alvar! We zingen voor jou nog eens ons liedje :
Hoe maak ik een vingerhuis, een vingerhuis?
Duimelot bij duimelot
Likkepot bij likkepot
Langelot bij langelot
Ringeling bij ringeling
't kleine ding bij 't kleine ding
Zo maak ik een vingerhuis, een vingerhuis.
En mijn vingerhuis staat hoog
En mijn vingerhuis staat laag
En mijn vingerhuis staat hier
En mijn vingerhuis staat daar
Maar ik tover als ik zeg
Abracadabra, is het weg!

Leefgroep 2 | Kikkertjes & Schildpadjes
Hallo daar,
We hebben ons project rond de kleuren van de regenboog afgesloten met 2 bijzondere
activiteiten. We werkten met scheerschuim, kleurstof en ecoline. Als je deze
samenbrengt kan je een heel mooi marmereffect bekomen. De 2de activiteit was met
snoepjes en water. Als je deze heel langzaam laat samensmelten krijg je een prachtig
kleurenmengsel, dat doet denken aan het verschijnen van een regenboog.
Tussendoor moesten we ook nog allemaal ons eigen rapport invullen, deed Seppe een
geslaagde vertelkring over voetbal, sorteerden we eitjes en vierden we feestjes.
Elmo en Warre zijn nu 5 jaar. We kregen een mooi klascadeau en smulden van heerlijke
zelfgebakken cake. Dikke proficiat aan de jarigen.
Als afsluiter van de week en start van de vakantie kon een leuk 'paasspel' echt niet
ontbreken. De kinderen gingen aan de slag met een stempelkaart. Ze hebben 6
opdrachten tot een goed einde moeten brengen. Tellen, rijmen, springen als de
paashaas, paaseitjes versieren met krijt, eitjes naar de overkant brengen op een lepel en
natuurlijk eitjes zoeken. Op het einde van het spel gingen we op zoek naar de paashaas
die voor ons allemaal een eitje mee had. We hebben de middag afgesloten met een
grappige kippendans en een mooi kamishibai-verhaal. We wensen iedereen een fijne
vakantie toe.
Valentine en Sofie.

Leefgroep 3 | Maanvisjes & Zeepaardjes
Beste lezers,
Deze week was het de laatste week voor
de vakantie. Het was zeer druk!
Het eerste leerjaar leerde bij over de
dieren van de boerderij. We speelden
leerrijke spelletjes en hebben super veel
bijgeleerd!
Ook het tweede leerjaar leerde nog wat
bij over de boerderij; van graan tot
brood, van koe tot melk,…
In de rekenles in het eerste leerjaar,
oefenden we verder in met geld! We
maakten ons eigen winkeltje en gingen
op stap met onze portefeuille. We
oefenden alvast voor de markt van
morgen; spannend!
Op donderdag, gingen we normaal naar
het toneel maar door corona bij een
acteur kon dit niet doorgaan… zeer
jammer maar niet getreurd! Onze juffen kwamen met een goed idee: we maakten onze
eigen toneeltjes!
Groetjes, N1 en N2

Leefgroep 5 | Griffioenen
Maandag:
We zijn de dag begonnen met 3 toetsen: taalbeschouwing, meetkunde en metend
rekenen. Als we met een toets klaar waren, mochten we lezen. Daarna was het
speeltijd. Toen de speeltijd gedaan was, mochten we nog wat verder werken aan
dingetjes voor Oekraïne.
Dinsdag:
We zijn de dag weer begonnen met 2 toetsen: werkwoorden en cijferen, want het is
toetsenweek. Na de middagspeeltijd hebben we (met we bedoelen we het 5de en het
6de) een zombie spel gespeeld in de turnles! Het was SUPER LEUK. We sloten de dag af
met SEL.
Donderdag:
De toetsen zijn gedaan. Joepie!!!! We hadden wel heel veel niveauwerk, dus moesten
we ons effe goed concentreren. Na de middagspeeltijd was het tijd voor turnen.
DIT WAS DE FLASHBOEM VAN MATZ EN LINDE! DOEGGG

ROMMELMARKT Project Oksana
Wat een feest, wat een gezellige drukte vrijdagvoormiddag in de Leefschool! Onze
kinderen gaven het beste van zichzelf op de rommelmarkt ten voordele van project
Oksana. Ze haalden met zijn allen maar liefst 1322,50 cent op! Proficiat lieve kinderen
en ouders voor jullie gulle bijdrage en groot hart! Ook dank aan de ouders en
leerkrachten die spullen doneerden.
We zullen het bedrag en de goederen rechtstreeks overmaken aan het goede
doel!💙💛

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?”

EHBO
Het eerste mini-EHBO reeksje zit er op. Het was super!
Johan, de papa van Oliver (1e kl) en ervaren ambulancier van beroep, heeft ons
doorheen de 2 avonden een spoedcursus gegeven van enkele belangrijke
levensreddende handelingen bij kinderen (en volwassenen). Johan deed dit ongelooflijk
goed!
Op de 2de avond kwam er zelfs een simulant bij van Het Rode Kruis. Zo werden onze
oefeningen net echt.
Juffen Lisa, Olaia en Ellen waren ook van de partij. Heel fijn!
Hopelijk kunnen we er het volgende schooljaar nog een reeksje bijdoen..
Zowel de simulant als Johan wilden hier geen vergoeding voor. Zelfs geen biertje. De
inschrijvingscentjes gaan naar school, om de EHBO koffer mee aan te vullen of
oefenmateriaal te voorzien als we eens met leerlingen aan de slag gaan.
Johan Bullaert , nog eens een superdikke merci!!!

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)

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

