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EDITORIAAL&LEEFSCHOOLNIEUWS

AGENDA

Donderdag was een spannende dag. Voor het eerst
vergadering in het Herman Teirlinckgebouw in Brussel. Ik
had een ‘blind date’ met alle Vlaamse Leefschooldirecteurs.
De spanning viel al snel van mijn schouders toen ik ook bij
hen de passie voor onderwijs voelde. De verbinding
bestond erin dat we stuk voor stuk fier zijn op onze
Leefschool.
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Het doel van onze vergadering was het voorbereiden van
ons gesprek dat we op 20 mei hebben met meneer Koen
Pelleriaux, onze nieuw afgevaardigd bestuurder van het
GO! Hij nam vanaf 1 september de fakkel over van
mevrouw Raymonda Verdyck.
Op 20 mei is het de bedoeling om een pitch te brengen
waarin meneer Pelleriaux de methodescholen leert kennen
als een prachtige, positieve leeromgeving. We willen die
dag onze waarden en werking kort en krachtig weergeven.
Naast de brainstorm voor ons gesprek was er tijd om te
netwerken en om van elkaar te leren.
Wat een boeiende dag.
Ilse

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
Deze week was nogal een feestweek. Op woensdag was het feest voor Lou en op
donderdag voor Nova. Ze mochten allebei 4 kaarsjes uitblazen.
En dan was er ook nog ons kinderfeest. Springen, dansen, gooien, zingen, bouwen, …
Wat een fijne dag. Een plezier om al die gelukkige gezichtjes te zien!

Leefgroep 1 | Schelpjes
Dag allemaal,
Het hoogtepunt van deze week was toch ons kinderfeest! We konden met de ballen
voetballen, gooien naar werpspelen, met aqua play spelen, loose parts, genieten van
onze zandbak en berg/glijbaan,… De juffen gaven onze haren gekke kapsels en we aten
lekkere popcorn als afsluiter

Wat we de rest van de week deden houden we nu nog geheim, iets met zaaien en
planten en iemand die we heel graag zien
Tot volgende week!

Leefgroep 2 | Kikkertjes & Schildpadjes
Hallo iedereen,
We zijn de week gestart en geeindigd met feest vieren. Mariam mocht beginnen. Ze is 6
jaar geworden en de kinderen hebben zelf hun koekjes mogen versieren. Er was ook
weer een letterkring met de eerste letter van haar naam: de 'M' Deze letter komt ook 2X
voor in MAMA. En ja hoor, we zijn al druk bezig met het maken van een mooie
verrassing voor moederdag. De afgelopen weken hebben we ook al regelmatig mogen
genieten van de voordrachten aan de hand van de verteltas. De kinderen van de derde
kleuterklas brengen iets mee naar de klas waar ze dan aan de groep iets over vertellen.
We hadden als een kring rond skaten, de noordpool, voetbal, eenhoorns en
regenbogen, kamperen en tekenen. Maar de allerleukste dag deze week was vrijdag.
Op het kinderfeest hebben we genoten van spelen in kampen, van waterpret aan de
watertafels, van gooien, vangen en werpen van allerlei ballen op het ballenveld, van
parcourtjes volgen tot springen op het springkasteel, van genieten van popcorn en
gekke kapsels.
Vele groetjes Valentine en Sofie.

Leefgroep 3 | Maanvisjes & Zeepaardjes
Beste lezers,
in leefgroep drie is het druk, druk, druk maar echt héél druk!
We zijn volop bezig met het maken van een cadeautje voor moederdag. Wat we precies
maken, is natuurlijk nog een groot geheim!
Nadat we onze mama's in de bloemetjes hebben gezet, is het tijd voor onze oma's en
opa's...
Binnenkort is het grootouderfeest en verwennen we onze grootouders met een show;
daarvoor moeten we natuurlijk ook nog repeteren!
We hadden deze week onze tweede zwemles; dat ging al heel goed.
Groetjes en tot volgende week met meer nieuws!
De zeepaardjes en de maanvisjes

Leefgroep | Griffioenen
Dag iedereen
Ook deze week hebben we weer hard gewerkt.
We zijn blij want op maandag is juf Ellen terug!
Op dinsdag kreeg het vijfde leerjaar de grote verkeerstoets, over verkeersborden,
voorrang, veiligheid... het was wel erg moeilijk.
Het 6e leerjaar begon aan het moederdagwerkje.
Op donderdag kon het 5e leerjaar ook starten eraan.
We keken heel hard uit naar vrijdag... een dag zonder werken!
We vonden alles heel fijn, we hebben goed gespeeld en ook de popcorn was lekker.
Dank jullie wel, lieve juffen en meester.
De griffioenen

ROMMERMARKT Project Oksana

Dank van de Oekraïense organisatie
Beste Izabel, beste kinderen en ouders van de Leefschool,
Namens de Gentse-Oekraïense gemeenschap wil ik u en uw leerlingen van harte
bedanken voor uw steun en solidariteit.
Uw actie heeft een mooi bedrag opgebracht die wij goed hebben ontvangen.
Onze actie gaat door, en u bent altijd welkom in onze kerk.
De vrijwilligers zowel op ons inzamelpunten als op ons onthaal in de kerk zijn nog
dagelijks actief.
In de komende dagen willen wij nog stroomgeneratoren, hulpgoederen, en misschien
nog een ziekenwagen naar de conflictgebieden sturen.
Vele verbonden en dankbare groeten,
Aurélien Léchère,
Namens p. Ivan en de Gentse-Oekraïense gemeenschap van de Sleepstraat.

YOGA
Dinsdag mocht ik voor het eerst dit schooljaar terug Yoga geven aan de kindjes van de
3e kleuterklas en 1ste en 2e leerjaar.
Ze gingen helemaal op in het yogaverhaal van Marcel de spin en leerden de volgende
yogahoudingen:
Spin en babyspin, huis, brief, arend, vlinder, hond, kat en stoel. Vraag maar eens thuis
om deze yogahoudingen voor te tonen…
Als je kind de volgende keer dat hij zenuwachtig is aangeeft dat hij zich helemaal in de
knoop voelt, dan is er iets blijven hangen van de yogales
Ik kijk al uit naar volgende week, dan mag ik Yoga geven aan het 3e, 4e, 5e en 6e
leerjaar!
Namasté
Jolien

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

