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EDITORIAAL&LEEFSCHOOLNIEUWS
Ons leefschoolfeest komt dichterbij. Nog een weekje en
dan is het zover.

AGENDA
▪▪
▪▪
▪▪
▪
▪▪
▪
▪

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

MENU
Praatcafé:
▪
▪▪
▪
▪

21/12 vanaf 15.30 uur
Zie
website
09/02
vanaf 15 uur
30/03 vanaf 15 uur
26/06 vanaf 15.30 uur

DEADLINES
Leerlingenraad:

▪ donderdag 12 u naar
▪ 19/12, 23/01, 20/02, 27/03, 15/05
flashboem@hotmail.com
en 05/06 van 8.45u tot 9.10u in de
leraarskamer o.l.v. Martine

*Inschrijven vrij podium 14u30-15u00 via onderstaande link t.e.m. woensdag.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScllZOM6vjnnPg9UzhltO21XK7usBCtiCCK
UjSV52ouQWBkdg/viewform?usp=sf_link

MENU

*Inschrijven kinderrommelmarkt. Gratis inschrijven via onderstaande link t.e.m.
▪ Zie website
woensdag.
https://docs.google.com/forms/d/1xozpDCmE0m804qWThI8U5hsDjU4BtLpNp-UcRU9-i0
DEADLINES
▪ Elektronische inzendingen stuur je
donderdag 12.00u naar
Bedankt aan alle helpendevoor
handen!
bs.oosterzele@g-o.be
Inzendingen op papier dienen
De roosters, voor hulp op ▪de
dag zelf, worden via
voor woensdag 11.30u
binnengebracht te worden op het
smartschool verstuurd.
secretariaat.

Ilse

Leefgroep 1 | Pareltjes
Deze week gingen we volop knutselen voor Vaderdag en het leefschoolfeest. Jullie zijn
zeker al benieuwd?
Naast het knutselen werd er ook heel veel gedanst.
We speelden ook dirigentje in de kring, we gingen de cijfers zoeken met kaartjes,
experimenteren met kinetisch zand, …. En dan op vrijdag was er nog de
schoolfotograaf.
Tot volgende week.

Leefgroep 2 | Kikkertjes & Schildpadjes
We zijn druk in de weer met het knutselen van onze Vaderdag cadeautjes (of een
cadeautje voor een ander dierbaar persoon). Dit volledig in het teken van ons
kunstproject. We leerden reeds enkele kunstwerken van onder andere Mondriaan,
Kandinsky, Calder en Van Gogh kennen. Van een mooi landschap of bloemen tot
abstracte kunst bestaande uit vormen, lijnen, stippen en bollen. We konden in onze
hoekjes ook aan de slag met houtskool en aan de schildersezel met verf. Er zit echt
teken- en schildertalent tussen, prachtig om te zien! Verder hebben we ook geoefend
voor het leefschoolfeest en zijn we een gepersonaliseerde T-shirt aan het schilderen,
met een toetsje kunst! Ook het zwemmen van de derde kleuterklas is bijna gedaan, nog
1 keer samen waterpret en dan zijn de 'waterratten' helemaal klaar. De voorbije periode
waren er ook enkele feestjes in de klassen want volgende kindjes waren jarig: Wilma,
Miro en Maurice werden allemaal 5 jaar en hebben getrakteerd met lekkers. Hartelijk
dank daarvoor en nogmaals proficiat!
Toedeloe,
Sofie en Valentine

Leefgroep 3 | Maanvisjes & Zeepaardjes
Dag iedereen,
De voorbije twee weken zaten de Maanvisjes en Zeepaardjes niet stil.
In projectwerk leerden we over plattegronden en maquettes. We deden een speurtocht
op de school via een plattegrond van onze school. Groepjes kinderen verstopten een
schat of een leuk briefje en duidde voor een ander groepje op de plattegrond aan waar
het te vinden was. De andere groep moest via de plattegrond hun weg vinden.
We keken ook naar plattegronden op het internet; van een pretpark, een theaterzaal,
een flatgebouw, een stadspark,… een plattegrond helpt je om snel te zien waar iets is
en wat de kortste weg ernaar toe is.
We leerden ook zelf een maquette maken. Zo moesten we onze klas nabouwen en
kwamen tot leuke resultaten! Met een legomannetje beschreven we op de maquette
routes voor elkaar: ga van de deur naar de kring via de wasbak, enz… Het was een leuke
les!

Hannes kwam ook al een aantal keer langs om te werken aan ons groepsgevoel,
zelfvertrouwen en emoties via kunst, drama, improvisatie, rollenspel,… Meer info
hierover vind je via “meewint.be”
De eerste ideeën om onze papa’s en pluspapa’s in de watten te leggen op Vaderdag
kwamen ook al aan bod. In alle geheim werken we ons idee uit en denken we “out of the
box” 😉
Fijn verlengd weekend!
Leefgroep 3

Leefgroep 4 | Gekko’s en Stokstaartjes
Beste lezers
Deze week deden we de evaluatie van het thema menselijk lichaam en gezonde
voeding maar ook van de GWP.
We hadden ook onze GWP toets. Die was niet eenvoudig maar nu weten we ook dat we
goed moeten studeren als er toets is. Al doende leren we.
We begonnen ook al aan ons Vaderdag cadeau maar verklappen nog niet wat het zal
zijn!
N4 leerde een dansje bij turnen dat sommige kinderen willen tonen op het vrij podium
van Leefschoolfeest, zeker komen kijken dus!
N4 leerde tijdens outdoor learning cirkels tekenen en de straal en
diameter kennen. We merkten dat dit niet zo eenvoudig was met de
losse hand. Met een touwtje ging het beter! Daarna mochten we
voor de eerste keer met een passer werken, dit was ook wat oefenen!
Groetjes van Pia

Leefgroep 5 | Griffioenen
Dag allemaal
Wat is de week weer snel voorbij gegaan!
We zijn volop bezig met de toetsen en mondelinge proeven.
In de namiddag kreeg het 6e leerjaar enkele speciale lessen over het menselijk lichaam
, terwijl het 5e leerjaar versiering mocht maken voor het schoolfeest.
Vandaag zijn we begonnen aan ons Vaderdag werkje, maar het is nog lang niet klaar.
Nu eerst genieten van een lang weekend!
Groetjes

LEEFSCHOOLFEEST

SEL JAARTHEMA
SEL – axenroos:
De voorbije week leerden we het axenlied. We zullen dit lied op het schoolfeest zingen
met enkele enthousiaste zangertjes. Ja, we vormen zelfs een kleine band. Ook
benieuwd? Kom zeker luisteren en kijken. We treden op na de show van de kleuters.
Graag tot dan!
O ja, wie graag thuis wat oefent, hier volgt de tekst. Op YouTube vind je het lied terug
via deze link:
https://youtu.be/NeVvHwAEOEI

Samen op stap door axenland
Alle dieren op een rij.
Dansen en lachen hand in hand
Laat ons volgen zij aan zij.
Alle dieren die daar gaan,
hebben elk hun eigenheid.
Dat ons vertelt hoe wij voortaan
leuke mensen kunnen zijn.

De leeuw kijkt plechtig rond,
houdt alles stevig in de hand.
Zijn bevel dicteert de wet
want hij is koning van het land.
De kameel die volgt gedwee,
doet alles wat men hem ook vraagt.
Hij gaat gehoorzaam met je mee
zonder dat hij zucht of klaagt.

De bever heeft het druk.
Werken, zorgt voor iedereen.
Heb je pijn, verdriet of pech,
hij kan je troosten als geen één.
De poes ligt in de zon,
geniet de hele dag maar door.
Zij vindt het leven één groot feest.
Lekker lui daar is ze voor.

De pauw toont zijn talent.
Fijn gekleed, rechtop en fier.
Alle spots op hem gericht.
Pronken doet hij met plezier.
De wasbeer wacht geduldig
op zijn gasten voor het feest.
Neemt alle kinderen in zijn armen.
Charmeert hen om het meest.

De havik die valt aan.
Gaat als een stormwind soms te keer.
Overweegt al wat je doet.
Geeft kritiek al doet het zeer.
De steenbok spreekt je tegen.
Is niet akkoord en knikt van nee.
Dan mag je alles uitproberen.
Soms vindt hij ’t echt geen goed idee.

De uil zit op een tak.
Wijze raad heeft hij genoeg.
Wat hij denkt blijft zijn geheim.
Ook al weet ie dat je ’t proeft.
De schildpad blijft wat eenzaam,
wat verscholen in haar huis.
Al staat er heel wat te gebeuren,
ze zit veel liever bij jou thuis.

WANDELING EVA NATUURPUNT

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
03/06/2022: 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

