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EDITORIAAL&LEEFSCHOOLNIEUWS
Helemaal opgeladen zagen we elkaar dinsdag terug. Er viel
heel wat te vertellen.
Eindelijk ging onze leerlingenraad opnieuw door. Het was
heel gezellig en er was een mooie inbreng van alle kinderen
en leefgroepen. Lucca en Helena vertegenwoordigen onze
school in de Kindergemeenteraad. Aan de hand van
handige posters vertelden ze aan de andere kinderen wat
ze hadden besproken rond de thema’s verkeer & veiligheid,
klimaat & milieu en vrije tijd. Verder stonden de voorstellen
van de verschillende leefgroepen en de opvang op de
planning. Een verslag volgt later.
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
02/06: 13/05,
Leefschoolfeest
uur
▪ vanaf
12/06:14.30
oudervereniging
Praatcafé:
Praatcafé:
▪▪ vanaf
15.30 uur
21/12 vanaf
15.30 uur
▪ 09/02 vanaf 15 uur
Leerlingenraad:
▪ 30/03 vanaf 15 uur
▪▪ 16/05,
13/06 15.30 uur
26/06 vanaf
in de leraarskamer o.l.v. Ilse
Leerlingenraad:
▪ 19/12, 23/01, 20/02, 27/03, 15/05
en 05/06 van 8.45u tot 9.10u in de
leraarskamer o.l.v. Martine
▪ Zie website

MENU

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
Beste ouders,
Sinds deze week hebben we een nieuw vriendje in onze klas. Welkom, Sus! Vanaf nu
zijn we met 17 kindjes.
De kindjes hadden ook heel veel te vertellen over hun avonturen tijdens de vakantie.
Er werd ook al feest gevierd voor Lior. Hij werd in de vakantie 3 jaar. Hieperdepiep
hoera!
We namen ook al de tijd om te starten met ons nieuw project: de tuin/moestuin
Deze vraagjes kwamen van de kindjes:

We gingen deze week al eens proeven van een rauwe bloemkool uit de moestuin van
Lucas. Onze ontdekbak werd een tuintje om te planten/zaaien.
We gingen ook al plantjes verzorgen, zaaien en ook waarnemen van de materialen om
in de tuin te werken.
Tot volgende week!

Leefgroep 1 | Schelpjes
Dag allemaal,
Het is lente en deze kracht en vreugde willen de schelpjes niet aan zich voorbij laten
gaan.
We sprokkelden deze keer niet voor een nieuw project, maar haalden een voorstel dat
elke keer in de projectkoelkast moest wachten eruit: zaaien en planten.
En zo vulde onze klas zich deze week met potaarde, zaden, planten, werkmateriaal,
kruiwagens, ... en heel veel enthousiasme.
Na de bevraging van alle kinderen, Lieselot en mezelf kwam dit er allemaal uit:
een groententuin bezoeken, aveve bezoeken, de lente in de schooltuin gaan bekijken,
zaaien en planten en een groeimeter bijhouden, de kring van zaad tot plant, wat
hebben zaden nodig om te kunnen groeien, proefjes doen en nog zoveel meer.
Je ziet; aan enthousiasme geen gebrek bij de jongste Leefscholertjes!
Enthousiasme was er ook voor Junes verjaardag. Zij werd donderdag 4 jaar.
Gelukkige verjaardag lieve schat!

Leefgroep 2 | Kikkertjes & Schildpadjes
We zijn alweer goed gestart. Na een deugddoende vakantie vol zon en paasplezier
konden we er tegenaan. Vele vakantieverhalen en buitenspeelverhalen waren fijn om te
horen. We krullenbollen er op los met 4 haasjes op een rij, eens iets anders dan 3
biggetjes of 7 geitjes
. Jaja, de sprookjes komen tot leven in onze klas. De kinderen
zijn enorm geïnteresseerd. We weten ondertussen ook al dat sprookjes oude verhalen
zijn en dat die niet echt zijn. Het is fantasie. Gelukkig!
Deze week ook enkele jarigen te vieren. Zo werden Senne en Lucian 6 jaar en Helle 5
jaar. Proficiat allen en bedankt voor de traktaties.
Ook de juf was jarig en die werd...hm hm.

Toedeloe,
Sofie en Valentine

Leefgroep 3 | Maanvisjes & Zeepaardjes
Dag iedereen,
De Zeepaardjes en Maanvisjes mochten deze week écht weer Zeepaardjes en
Maanvisjes zijn.❤ Het was heel leuk om terug in onze gemengde groepen te zitten.
In alle geheim begonnen wij al aan ons cadeau voor moederdag. Veel kunnen we
daarover niet vertellen
We gingen woensdag de eerste keer zwemmen. Het was heel leuk en we oefenden al
flink op rugcrawl. Het 2e leerjaar waagde ook al vele sprongen in het diep. Proficiat
iedereen!
Tot volgende week!

Leefgroep 4 | Gekko’s en Stokstaartjes
Beste lezers,
Dinsdag waren juf Lise en juf Olaia op bijscholing. We kregen les van juf Elise en juf Kim.
N3 startte tijdens muzische aan het cadeau voor moederdag. N4 deed handbal tijdens
turnen.
Vandaag deed N4 voor de eerste keer spelcarrousel.
Dit doen we vanaf nu wekelijks een uurtje. Op die
manier wordt de nieuwe leerstof ingeoefend met
spelmateriaal.
Groetjes van Amina en Louise
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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

