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EDITORIAAL&LEEFSCHOOLNIEUWS
Dinsdag namen alle kinderen van de lagere school deel
aan de scholenveldloop. De 'Vlaamse loopweken voor
scholen' zijn een initiatief van MOEV en Sport
Vlaanderen in nauwe samenwerking met de
gemeentelijke sportdiensten, Netwerk Lokaal
Sportbeleid en de VAL. De nadruk van deze activiteit
lag op plezierbeleving. En of we plezier hadden. Elkaar
aanmoedigen, troosten, feliciteren,… Wat was deze
dag fantastisch voor ons wij-gevoel. Onze groepen en
vriendschappen werden nog hechter. We leerden
omgaan met gezonde stress. Grenzen werden verlegd.
Ook onze meester en juffen verschenen aan de start
en gingen de uitdaging aan om onder luid gejoel van
de kinderen te strijden voor de eerste plaats. Proficiat
aan alle deelnemers. Enkele kinderen en leerkrachten
van onze school sleepten een podiumplaats in de
wacht. Trots op al onze kanjers!
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DEADLINES

Op woensdag 29 september doen we mee met de
actie: “Breng je sportclub mee naar school.” Sport
Vlaanderen en MOEV roepen daarom alle scholen in
Vlaanderen op om kinderen en leerkrachten naar
school te laten komen in de outfit van hun favoriete
sport/sportclub. Zo treden de leerlingen op als

 donderdag
12 inzendingen
u naar
Elektronische
stuur je
flashboem@hotmail.com
voor donderdag 12.00u naar
bs.oosterzele@g-o.be
 Inzendingen op papier dienen
voor woensdag 11.30u
binnengebracht te worden op het
secretariaat.

ambassadeur en kunnen ze hun sportclub in de kijker plaatsen. Is jouw kind nog
niet verbonden aan een sportclub dan mag hij/zij, naar school komen, in een
sportieve outfit naar keuze.
Geld voor abonnementjes mag tot en met woensdag 29 september afgegeven
worden aan juf Els!
Veel leesplezier!
Ilse
Leefgroep 1 | Pareltjes
Dag iedereen,
Op maandag gingen we sprokkelen voor ons nieuw project. De kinderen brachten heel
veel materiaal mee. Voor ons als leerkracht is het erg leuk om zoveel input te krijgen 😃
Er waren tractors, krokodillen, een mondharmonica, een raket, …. De kinderen
mochten vertellen en tonen wat ze meebrachten en waarom ze dit gekozen hadden.
Wat niet altijd gemakkelijk is voor hen.
Na het bekijken en bespreken van de materialen gingen ze in de klas op ontdekking
met de materialen. De krokodil en de tractor kreeg heel veel interesse. Er werd al heel
veel gebruld en geslopen in de kring.

Op woensdag bracht Lou ook nog een heel tof verhaal mee over de krokodil. Pas op! Dit
boek bijt! Ze werden nog meer enthousiast. Er kwamen vraagjes en dingen die ze graag
willen doen:
- sluipen/kruipen als een krokodil
- wat eten krokodillen? Volgens sommige kindjes eet hij heel graag wortels 😃
- waarom hebben ze zo scherpe tanden?
En nog veel meer vraagjes kwamen naar boven.
We gingen niet alleen sprokkelen maar ook meten.
Onze klaspop beweerde dat hij de grootste was. De kindjes waren natuurlijk niet
akkoord! We gingen elkaar meten en elkaar ordenen van kort naar lang. Jerome bracht
ook nog sjaals mee. Want hij had wel de langste sjaals. Deze gingen we dan ook
vergelijken en ordenen. Ook buiten gingen we meten met onze stokken en voorwerpen
zoeken die korter of langer waren.
We maakten ook een trein vol emoties. De bestuurder ging een emotie uitbeelden en
de kindjes moesten proberen om dezelfde emotie na te doen.
Om de week af te sluiten gingen we onze vrije teksten schrijven/tekenen met de juf!
Tot volgende week!
Met krokodillennieuws 😃

Leefgroep 1 | Schelpjes
Hallo allemaal,
Hier zijn de schelpjes weer.
Heel leuk nieuws deze keer want Mayaki kreeg net na zijn 3de verjaardag een kleine
broer. Hij heet Adam en is supersuperschattig!
Deze week hadden we in onze klas een themaloze week. Dat is een week waarin we
enerzijds bepaalde vaardigheden/inzichten inoefenen en anderzijds reeds sprokkelen
voor een nieuw project.
Kobe de klaspop had allemaal sjaals meegebracht naar school. Wat konden we hiermee
doen? We hadden een idee: ‘we gaan meten met de sjaals!’ Kort? Lang? Wie is de
langste/grootste van de klas? Wie is de kortste of kleinste van de klas?
We konden ook andere dingen meten met de sjaals op de speelplaats en telden hoeveel
voeten groot we waren. De krullenbol ‘dit ben ik’ kennen we heel goed. Zing maar
allemaal thuis ons liedje eens en teken er op los.
In de klas zelf hebben we ook onze eerste tekeningen gemaakt voor in onze Vrije
Tekstenmap : een kindtekening van onszelf!
Op de foto's hieronder kan je heel mooi zien hoe een peuter evolueert van strepen en
stippen naar kronkels en ronden (waarmee een kopvoeter kan gevormd worden) om
een jaar later uit te komen bij een echte kindtekening. Mooi he, die evolutie.
Daarnaast deden we heel veel andere dingen: fruitbrochettes maken, leren
opdrachtkaarten te volgen, tactiel spel met scheerschuim, outdoorlearning, elkaar leren
begroeten in het frans, bonjour, bonjour!, eerst gekeken naar een tafelpoppenspel en
dat dan nagespeeld, een dansje geleerd, ... en zoveel meer!

We hebben ook gekeken naar al het materiaal dat de schelpjes meebrachten als
projectidee en er bleven 2 grote voorstellen over : olifanten en alle werkvoertuigen. Op
de foto kan je zien hoe we gestemd hebben; elk kindje mocht een blokje leggen bij de
tekening/voorwerp waar hij/zij voor koos en het is de olifant geworden!
Benieuwd hoe we dit gaan invullen?
Ah, dat lees je volgende week!
Bye-bye, zwaai-zwaai

Leefgroep 2 | Kikkertjes & Schildpadjes
Hoi hoi,
Deze week gingen we met beide projectgroepen( kikkertjes en schildpadjes) sprokkelen
voor een nieuw gezamenlijk project. Er kwamen enkele hele leuke ideetjes naar boven
en de kinderen hadden onmiddellijk 10-tallen vragen. We lieten de keuzes even
bezinken en op donderdag gingen we dan over tot de stemming. Elk kind kreeg 1 stem (
= blokje) en we keken samen waar de hoogste toren kon gebouwd worden en dus de
meeste stemmen had( zie foto). Het is uiteindelijk de wondere wereld van de spinnen
geworden. We gaan volgende week van start. Boekjes, spelletjes, speelspinnen en
echte spinnen zijn welkom. De echte spinnen in goed afgesloten doosjes 😅.
Verder waren we blij dat we deze week onverwachts naar een toneel try-out mochten
gaan. Meneertje wind was vooral grappig en leuk.
Deze week nog geen nieuwe krullenbol maar wel tijd om eens helemaal tot rust te
komen met de kikker en de schildpadden yoga. Heerlijk relax!
Op donderdag was juf Sofie jarig en ook dit werd in de klas gevierd met lekkernijen.
Proficiat lieve juf!!
Meer projectnieuws volgende week.
Toedeloe,
Sofie & Valentine

Leefgroep 3 | Maanvisjes & Zeepaardjes
Dag allemaal,
De week vloog alweer voorbij. Het was een drukke week. Leuke en minder leuke dingen
kwamen op ons pad.
We gingen naar een try-out theatervoorstelling “Bliesblaasbloesss”. Wat leuk dat wij er
als eerste mochten bij zijn! Voor iedereen die nog zou twijfelen om te gaan kijken, niet
doen! Het is echt een aanrader! Verder verklappen wij nog niets ;-)

Dinsdag mochten alle kinderen van het lagere meedoen aan de scholenveldloop.
Iedereen deed erg zijn best, sommigen behaalden zelf een plekje op het podium!
Proficiat aan alle deelnemers! De kinderen vonden het heel leuk, ook al waren ze wel
heeeel moe :-)

In het eerste leerjaar leerden ze voor het eerst zinnen maken. Moeilijk, maar leuk!

We namen ook afscheid van Bas. Hij gaat naar een andere school. We deden een
afscheidsfeestje met wat lekkers en cadeautjes. Het ga je goed, lieve Bas. We zullen je
missen!
Zie hier nog een sfeerfoto van de strapdag van de voorbije vrijdag. Voor meer foto’s
raden we jullie zeker aan om onze google foto map regelmatig te checken. We sturen
binnenkort nog eens het linkje door via smartschool.

Deze vrijdag kiezen we eindelijk ons eerste project. Wat hebben we hier naar
uitgekeken! Benieuwd wat het geworden is? Lees dan zeker ook volgende week ons
nieuwsberichtje!
Lieve groetjes,
De Zeepaardjes en Maanvisjes

Leefgroep 4 | Gekko’s
Dag beste mensen,
We hebben dinsdag veldloop gehad. Dit jaar was het uitzonderlijk tijdens de schooluren
en zo deden alle kinderen mee. Het was lastig maar eigenlijk best wel nog leuk!
Iedereen kreeg een medaille. Bij N4 stonden Rozanne, Stiene en Martha op het podium
en kregen een mooie beker! Juf Olaia en juf Lise stonden ook op het podium!

Bij project zijn we onze talenten aan elkaar aan het
voorstellen. Even een korte oplijsting wie welk talent
heeft getoond:
Bas judo, Staf en Lasse voetbal, Jef basketbal, Merel,
Dorrit, Liv en Mare turnen/tumbling, Niels LEGO
bouwen en Ida paardrijden.
Deze week werken we ons thema af en volgende
week kiezen we een nieuw project!

Groetjes van Merel en Magnus

Leefgroep 4 | Stokstaartjes
Hallo iedereen
We hadden een sportieve week deze week: dinsdag deden we mee met de veldloop! We
waren eigenlijk al van de ochtend zenuwachtig en konden niet wachten.

We vinden het super tof dat iedereen een medaille kreeg: deelnemen is belangrijker dan
winnen!
Tijdens de les van juf Izabel (Sociaal Emotioneel Leren) hadden we het over de werking
van ons brein. We leerden dat je soms denkt met je hart en soms met je hersenen. Wist
je dat het soms moeilijk is om enkel met je brein te denken?
Vanaf volgende week starten we normaal met het voorstellen van onze talenten in
project.

Leefgroep 5 | Griffioenen
WELKOM BIJ DE FLASHBOEM van deze week
Na het vele niveauwerk deze week hebben we ook enkele jarigen gevierd. Maandag
vierden we Brieks verjaardag, woensdag was het de beurt aan Maxent en donderdag
zongen we voor Linde en Bram. Hiep hiep Hoera!
Deze week hadden we ook heel veel sport op het programma:
Dinsdag was er de scholenveldloop, waarbij onze school erg goed presteerde.
Voor al diegene die gewonnen zijn, proficiat!

Voor al diegene die net niet gewonnen zijn, ook proficiat!
En voor iedereen die heeft mee gedaan, ook proficiat!
Dan moesten we op woensdag nog zwemmen, hier leerden we verschillende sprongen.
Nu kunnen we al iemand gaan redden als het nodig is.
Op donderdag stond er weer turnen op het weekrooster. We speelden een erg leuk
spel.
Tijdens zedenleer moesten we een ganzenbord maken.
Vorige week hebben we leerlingenraad gedaan en er moesten nieuwe personen worden
gekozen. Dit zijn onze vertegenwoordigers: Lena, Helena, Lucca en Rien.
Voor project mochten we onze ideetjes voorstellen aan de grote groep.
We zijn benieuwd naar de stemronde. Wordt vervolgd…

Wist je dat …
Thomas en Warre (4de leerjaar) afgelopen weekend werden bekroond door de vakjury
op Kortgeknipt? Dat is een jaarlijkse competitie voor films van studenten uit het
deeltijds kunstonderwijs. Ze maakten op de kunstacademie in Wetteren een filmpje
over een game. Proficiat jongens!

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
spaghettifeest: nog te bepalen
23/12/2021: oudercontact
14/01/2022: nieuwjaarsreceptie
15/03/2022: leefgroepvergadering leefgroep 2, 1 en 5
17/03/20212 leefgroepvergadering leefgroep 4 en 3
/03/2022: start inschrijfperiode broer/zus
/04/2022: start inschrijfperiode iedereen
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
27/12/2021 – 09/01/2022: kerstvakantie
!! opgepast !! Op vrijdag 24/12/2021 is er geen school in de namiddag!
28/02/2022 – 06/03/2022: krokusvakantie
04/04/2022 – 18/04/2022: paasvakantie

