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EDITORIAAL&LEEFSCHOOLNIEUWS
Ons grootouderfeest op dinsdag 10 mei was een groot
succes. We zagen fiere grootouders, trotse juffen en blije
kinderen. De kinderen gaven het beste van zichzelf tijdens
een dansje. Tijdens een quiz onderzochten ze hoe goed de
grootouders hun kleinkinderen kennen. Deze fantastische
dag werd mogelijk gemaakt dankzij de samenwerking van
kinderen, ouders en leerkrachten. Waarvoor dank. Tijdens
deze activiteit kwam ons jaarthema duidelijk tot zijn recht
‘Ik, jij, samen wij’.

AGENDA
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪

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

MENU

▪Leerlingenraad:
Zie website
▪ 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

DEADLINES

▪ donderdag 12 u naar
flashboem@hotmail.com

MENU
▪ Zie website

Binnenkort nog meer feestgedruis op de Leefschool. We nodigen
DEADLINES
iedereen uit op ons Leefschoolfeest op zaterdag
11 juni 2022. De
▪ Elektronische inzendingen stuur je
inschrijvingen voor de barbecue starten nu. voor
U kan
bestellen via
donderdag 12.00u naar
bs.oosterzele@g-o.be
onderstaande link. Betalen kan u via overschrijving.
Inschrijven is
▪ Inzendingen op papier dienen
mogelijk tot 31 mei 2022.
voor woensdag 11.30u
https://leefschooloosterzele.pepers.be/list.php?action=feest
binnengebracht te worden op het
secretariaat.

Ter info: kinderen kunnen tot en met vrijdag 17 juni warme maaltijd eten op school.
Warme groet
Ilse

Leefgroep 1 | Pareltjes
Beste ouders,
Deze week gingen we toveren met kleurtjes. Onze witte bloemetjes werden rood, geel
en blauw. Samen met Jérôme gingen we op zoek naar ideetjes om onze bloemetjes te
kleuren. Verven, kleuren, … maar toen kwam het idee om het water te kleuren.
De bloemetjes dronken van het water en plots kregen ze een mooi kleurtje. De
verontwaardiging bij de kindjes was groot!
Tijdens krullenbol gingen we bloemen leren tekenen, bloemen schilderen, bloemen
stempelen, …
We speelden een voelspelletje met de groentjes uit de moestuin, we zaaiden waterkers,
…

Tot volgende week!

Leefgroep 1 | Schelpjes
Dag allemaal,
De schelpjes maakten vorige week een cadeautje voor hun mama of voor iemand die
goed voor hun zorgt. Het was een hele ervaring; handen afdrukken, spatten op een
kartonnen bord, stempelen van een bloem, een foto van onszelf maken, een keukenrol
schilderen en dan alles samenstellen tot een prachtige bloem. Dan nog het versje lezen
aan de hand van de picto's en we waren er helemaal klaar voor!
Fez werd 3 jaar en dat vierden we met een dierenkroon en heel veel en erg lekkere
aardbeien. Gelukkige verjaardag lieve schat!
Deze week namen we dan ons project rond zaaien en planten weer helemaal op.
Yassin bracht een radijs mee en we proefden een scherpe bittere smaak.
We keken ook elke dag of de zaden die we gezaaid hadden kiemden of niet.
Met de zaadjes van fruit deden we testjes en dat vonden de schelpjes erg grappig. De
appel heeft zijn zaadjes binnenin het klokhuis, de banaan heeft heel veel bijna
onzichtbare zaadjes, de kiwi ook binnenin en duidelijk zichtbaar en de aardbei heeft

heel veel zaadjes op de buitenkant van zijn schil zitten. Helaas is geen enkel van deze
testjes gelukt, ze beschimmelden wel. Daar zal de plantenspuit van June voor iets
tussen zitten, want wat is die leuk!
Aan ons raam hebben we prinsessenboontjes gehangen in een plastic mapje. Kijk maar
eens wat daarmee gebeurd is. We zien ze zo groeien!
Mooie weken dus in ons klasje

Leefgroep 2 | Kikkertjes & Schildpadjes
Hoi hoi,
We hebben sprookjesland verlaten en stappen in een nieuw project. Na het zien van Lili
haar knutselwerkjes en het vol passie praten (aan de hand van de verteltas) over wat
haar zo blij maakt, werden de kinderen allemaal enthousiast. We hebben een gedeelde
passie en willen via een nieuw project meer te weten komen over kunst, verschillende
kunstvormen en kunstwerken. We zijn al benieuwd welke talenten er zich verder zullen
ontplooien en wat voor kunstwerken we te zien krijgen.
Groetjes Valentine en Sofie.

Leefgroep 3 | Maanvisjes & Zeepaardjes
Dag iedereen,
Deze week was het ons grootouderfeest. De Maanvisjes en Zeepaardjes mochten hun
grootouders op school uitnodigen. De opkomst was heel groot! Honderdtwintig
grootouders namen plaats in het amfitheater. De kinderen trakteerden hen op een
leuke show: ze deden een “hoe-goed-ken-jij-je-kleinkind-quiz”, een dansje op het lied
“mooi weer vandaag van Bart Kaell” , zongen een lied en riepen zo luid ze konden dat zij
en oma en opa BEST FRIENDS FOREVER zijn!
Na dit spektakel kregen de grootouders nog een cadeau en konden de grootouders met
hun kleinkind hun voetjes onder tafel schuiven voor een stukje taart en een tasje koffie.
De taarten zagen er OVERHEERLIJK uit! Dankjewel aan alle ouders die thuis aan het
bakken zijn geslagen of langs de bakker gepasseerd zijn.

Ook nog een heel grote dankjewel aan de mama van Livia en de mama van Anna. Zij
namen de organisatie van het taartmoment en meer volledig op zich. Dankzij een
mooie samenwerking van ouders, leerkrachten en kinderen werd het een topnamiddag
voor de oma’s en opa’s.

Nu is het voor de kinderen, (plus)mama’s, oma’s en opa’s even gedaan met
feesten! 😃 Wij doen het verder even rustig aan. De komende dagen zullen we ons
ontfermen over de fauna en flora op onze school.

Neenee, echt 😉🌼Geniet van het weekend!
Leefgroep 3

Leefgroep 5 | Gekko’s & stokstaartjes
Beste ouders
We hebben vorige vrijdag onze Moederdag cadeau eindelijk afgewerkt! We waren
reuzebenieuwd wat de mama's er van zouden vinden.
Maandag hebben we verder gewerkt aan het project gezonde voeding/ menselijk
lichaam. We doen dit via een PowerPoint en filmpjes. Wist je dat de dunne darm 6m
lang is?!
Volgende week gaan we op GWP: gemeenteklassen. We doen op donderdag één
overnachting op een geheime locatie. Spannend!
Fijn weekend!
Gekko's en Stokstaartjes

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

