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EDITORIAAL&LEEFSCHOOLNIEUWS
*Proficiat aan alle feestelingen (Lentefeest &
Communie):

Bedankt aan alle helpende handen. Dank aan juf Ellen en
juf Veerle voor de mooie en waardevolle inhoud van de
vieringen.
*GWP leefgroep 4: Een dikke pluim voor de kinderen van
het 3de en 4de leerjaar. Het was een zeer boeiende en
leerrijke week waarin veel grenzen werden verlegd. Dank
aan iedereen die deze fijne week mogelijk gemaakt
hebben.

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
▪▪ 3/06
enleefschoolband
17/06 vanaf 14.30
uur
17/03:
+ouderfuif
▪ 17/05: oudervereniging
Praatcafé:
▪ 27/05: Lentefeest/Communie
▪▪ vanaf
uur
02/06:15.30
Leefschoolfeest
▪ 12/06: oudervereniging
Leerlingenraad:
▪Praatcafé:
13/06 in de leraarskamer o.l.v. Ilse
▪ 21/12 vanaf 15.30 uur
▪ 09/02 vanaf 15 uur
▪ 30/03 vanaf 15 uur
▪ 26/06 vanaf 15.30 uur
▪ Zie website

MENU

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
▪ donderdag 12 u naar
flashboem@hotmail.com

DEADLINES

*Betreft wijziging keuze levensbeschouwing: Wie van
keuze wenst te veranderen voor het schooljaar 2022-2023
MENU
dient voor 30 juni 2022 een nieuw formulier in te vullen en
▪ Zie website
aan Ilse terug te bezorgen. Daarna is geen wijziging meer
mogelijk. Wie niets wenst te wijzigen, hoeft ook niets aan te vragen en in te vullen.

DEADLINES
* Ter herinnering: bestellen barbecue kan via onderstaande link.
Betalen kan u via
▪ Elektronische inzendingen stuur je
overschrijving. Inschrijven is mogelijk tot 31 mei 2022.
voor donderdag 12.00u naar
bs.oosterzele@g-o.be
▪ Inzendingen op papier dienen
voor woensdag 11.30u
binnengebracht te worden op het
*Speelplaats kleuters: Al enkele weken zijn ouders en leerkrachten
bezig om van onze
secretariaat.

https://leefschooloosterzele.pepers.be/list.php?action=feest

kleuterspeelplaats een nog krachtigere leeromgeving te maken. Bedankt hiervoor.
Nieuwsgierig? Ga gerust een kijkje nemen op de speelplaats. Binnenkort organiseert juf
Sofie nog een klusdag. Alle hulp is welkom.

*Geen school op woensdag 25 mei wegens pedagogische studiedag. Verlof op
donderdag 26 en vrijdag 27 mei. (Hemelvaart).
*Ter info: Zoals jullie vernomen hebben in de media werd er voor dinsdag 31 mei een
stakingsaanvraag ingediend door de vakbonden. Hiermee hopen ze dat de regering zijn
mening herziet rond een aantal heel belangrijke zaken zoals pensioenleeftijd,
werkbudget voor scholen, werkbudget voor kinderen in kansarmoede, … We brengen u
zo snel mogelijk op de hoogte welke impact dit zal hebben op de Leefschool.

Leefgroep 3 | Maanvisjes & Zeepaardjes
Beste lezers,
alweer een drukke week in leefgroep drie!
Ondertussen heeft de fauna en flora op school, nog maar weinig geheimen voor ons.
We gingen op onderzoek op de speelplaats en maakten een eigen bloementapijt. Dit
deden we door het mengen van verschillende kleuren. We konden dit eenvoudig
onthouden aan de hand van een rijmpje;
Hocus, pocus met wat franje…
rood en geel, dat wordt oranje!
Hocus, pocus met een zoen…
Blauw en geel, dat wordt groen!
Hocus, pocus met wat raars…
Blauw en rood dat wordt paars!
Hocus, pocus met wat ijs…
Zwart en wit, dat wordt grijs!

Op vrijdag komt Sien de mama van Nout en Warre langs. Zij zal ons met haar kennis
meenemen in de wondere wereld van de plantjes hier op school! Spannend!
In de muzische les, kregen we bezoek van Hannes (de papa van Nora). Samen met hem
leren we aan de hand van drama onszelf en onze klasgenootjes nog beter kennen.
Volgende week staan er twee lesjes met Hannes gepland, joepie!
Vele groetjes,
De maanvisjes en de zeepaardjes!

Leefgroep 5 | Gekko’s en Stokstaartjes
Lieve ouders,
Deze week was het onze gemeenteklas. We leerden dus van alles over de gemeente
Oosterzele maar ook over sorteren, de verschillende soorten molens en België. Wisten
jullie dat Oosterzele 6 deelgemeenten en 6 buurgemeenten heeft?! Wisten jullie dat de
molenaars vroeger alles met een handmolen en daarna met een rosmolen (met
paard/os) deden? Wisten jullie dat je zo veel dingen kan sorteren dat er bijna niets meer
in onze restafvalbak gegooid moet worden? Naast al dit opzoekwerk gingen we ook op
bezoek naar de bib, het gemeentehuis en de Klepmolen. De bunkerroute viel letterlijk
en figuurlijk in het water maar, net zoals het bezoek aan het containerpark en de politie
doen we dit later dit schooljaar. De nacht van donderdag op vrijdag gingen we logeren
op een 'geheime locatie'. Wat vonden we dit spannend! Donderdagnamiddag reden we
richting Balegem en overnachtten we in de fantastische tuin bij Merel. We speelden,
zetten onze tenten op, deden een aperitiefje, aten BBQ, zaten gezellig rond het
kampvuur en kropen daarna knus in onze tentjes. We misten onze ouders soms wel een
beetje maar bleven toch heel flink! Moe maar voldaan fietsten we helemaal terug naar
school.
Kampeergroetjes van de gekko's en de stokstaartjes!

LEERLINGENRAAD

LENTEFEEST
Het lentefeest is in zicht!! Nog enkele keren slapen en het is zo ver!!
De feestelingen van het 1ste en 6de leerjaar hebben er wekenlang naartoe geleefd,
prachtige knutselwerkjes gemaakt, samengewerkt… en nu is het alleen nog maar
aftellen tot zaterdag om er dan voluit voor te gaan.
Nog 5x slapen, nog 4x slapen, nog 3x slapen, nog 2x slapen, nog 1x slapen, ... 't is
lentefeest!!!
Groetjes, juf Ellen.

SEL JAARTHEMA
Deze week bespraken we in
SEL ons spanningsniveau
en hoe dat varieert
gedurende de dag. In
wetenschappelijke termen
ons ‘window of tolerance’.
Iedereen heeft ups en
downs. Zolang we alles
maar onder controle
kunnen houden binnen ons
raampje. Wanneer we er
toch eens uitschieten en onze stress té hoog is dan voelen we ons hyper boos of
vreselijk prikkelbaar.
Wanneer we in een te laag stressniveau zitten (en dus naar beneden buiten ons raampje
gaan) dan zijn we lusteloos, futloos en zonder energie. De kinderen zochten naar
voorbeelden wanneer zich dat voordoet en we bespraken wat we eraan kunnen doen.
Alweer wat tools erbij! 12
Tot de volgende!
Juf Izabel

YOGA
Dinsdag middag gaf ik voor de 2e keer Yoga aan de kinderen van het 3e, 4e, 5e en 6e
leerjaar. De eerste sessie ging over hoe Yoga kan helpen om terug rustig te worden na
een nachtmerrie. Via de kind houding leerden we onze rugspieren stretchen. De 2e
sessie ging over bekende atleten die aan Yoga doen om hun spieren in balans te houden
en om goed met de stress om te kunnen gaan. Zo leerden we dat tennissers vooral hun
schouder- en borstspieren moeten stretchen en dat sprinters vooral hun heupbuigers en
hamstrings moeten stretchen EN hoe je dit aan de hand van Yogahoudingen kan doen.
De halve kikker pose was best wel pittig!
Vorige week gaf ik ook voor de 2e keer Yoga aan de kindjes van de 3e kleuterklas en
1ste en 2e leerjaar. Het Yogaverhaal ging toen over Barry het lieve groene monster. Via
de Yogahoudingen leefden de kinderen zich in, in Barry die gevangen genomen was
omdat men dacht dat hij gevaarlijk was. Maar eigenlijk was Barry een heel lief monster
en redde hij een meisje die in de put gevallen was. Weten jullie nog hoe het meisje uit
de put kon bevrijd worden? En welke Yogahouding we hiervoor gebruikten?
Tot de volgende keer!
Namasté
Jolien

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

