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EDITORIAAL&LEEFSCHOOLNIEUWS
Dag iedereen
*Eerst en vooral wil ik iedereen bedanken voor jullie hulp en
grote aanwezigheid op ons Leefschoolfeest. Het was een
fantastische dag.

AGENDA
▪▪ 27/06:
12/12: oudercontact
oudervereniging
▪▪ 28/06:
proclamatie
12/01: Nieuwjaarsreceptie
▪ 30/01: oudervereniging
Forum:
▪ 24/02: kinderactiviteit
▪▪ vanaf
uur
27/02:14.30
leefgroepvergadering:
Lg 2: 18 – 19 uur
Praatcafé:
Lg 1: 19 – 20 uur
▪ vanaf 15.30
Lg 5: uur
20 – 21 uur
▪ 01/03: leefgroepvergadering
Leerlingenraad:
Lg 4: 18 – 19 uur
▪ in de leraarskamer
Lg 3: 19 – 20o.l.v.
uur Ilse
▪ 05/03: oudervereniging
▪ 17/03: leefschoolband +ouderfuif
▪ 17/05: oudervereniging
▪ 27/05: Lentefeest/Communie
▪▪ Zie
website
02/06:
Leefschoolfeest
▪ 12/06: oudervereniging

MENU

Praatcafé:
DEADLINES
▪ 21/12 vanaf 15.30 uur
▪
▪
▪
▪

*Ter herinnering vanaf 20 juni zijn er geen warme
maaltijden meer op school. Gelieve uw kind boterhammen
mee te geven. Kinderen kunnen wel nog soep drinken
indien ze dit wensen. U hoeft hiervoor niets te doen. De
leerkrachten vragen op het moment zelf aan de kinderen of
ze soep willen drinken.
*De voorbije week hadden de kinderen geen tijd om uit te
rusten van het feestgedruis. Leefgroep 5 ging op GWP. De
andere kinderen oefenden hun fietsvaardigheden op de
speelplaats. De kinderen van het eerste leerjaar ontvingen
hun leesdiploma. Een dikke proficiat. Per leefgroep kunnen
jullie meer lezen in onderstaande tekstjes.
Warme groet
Ilse

donderdag 12 u naar
09/02 vanaf 15 uur
flashboem@hotmail.com
30/03 vanaf 15 uur
26/06 vanaf 15.30 uur

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

MENU
▪ 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
Beste ouders,
Deze week werd er heel veel geoefend op het fietsen. We deden ook de waarneming
van de fiets. Hoe ziet een fiets er uit? Is elke fiets gelijk?
We luisterden naar het verhaaltje van ‘ Anna in het verkeer’.
We zochten met onze auto de juiste cijfers om te parkeren, we gingen onze straat
tekenen, speelden waterspelletjes, …
Er was ook feest in de klas. Cis mocht 3 kaarsjes uitblazen. Hij trakteerde met lekkere
milkshake. Mmm!
De oudste kleuters gingen deze week al eens op ontdekking in leefgroep 2. Een
spannend moment voor hen.
We leerden ook een liedje om op een veilige manier over te steken. Volgende week
gaan we in kleine groepjes naar het zebrapad om daar op een veilige manier over te
steken.
Tot volgende week!
Groetjes Stefanie

Leefgroep 1 | Schelpjes
Dag iedereen,
De laatste weken gaan in een oogwenk over van de ene in de andere en wij laten ons
rustig meenemen op de golven.
We gingen van Vaderdag (Hebben jullie genoten van het aperitieven?) naar het
schoolfeest (Hebben jullie ons zien stappen als een olifantje op de maat?) naar de
verkeersweek.
De verkeersweek is elk jaar een schot in de roos, want dan mogen we onze eigen fietsen
meebrengen en fietsen we elke dag.
We volgen dan een heel parcours tot op de speelplaats van het lagere! Het eerste
kwartier reden we tegen de klok in en het kwartier erna moesten we omdraaien en het
parcours met de klok meerijden. Je zag heel goed welke kinderen van nature
gemakkelijker in de ene of andere richting reden, dat was boeiend om te zien. We
ontdekten ook al de delen van een fiets, de verkeerslichten en de belangrijkste
verkeersregels en oefenden om veilig over te steken. Oversteken, oversteken, let goed
op, let goed op. Kijk daar komt geen auto, kijk daar komt geen auto, stap stap stap, stap
stap stap.

Woensdag was juf Lieselot jarig en hebben we uit volle borst een verjaardagsliedje
gezongen en dat vond ze precies heel leuk. De schelpjes; altijd in voor een feestje!
Misschien zag je ook al een nieuw gezichtje in onze klas? Dit is Miro. Hij is de laatste
peuter die dit jaar ingestapt is. Welkom lieve schat!
Tot volgende week allemaal, daag!

Leefgroep 2 | Kikkertjes & Schildpadjes
Hallo daar,
Hier weer wat nieuws uit onze klassen. Na ons spetterend schoolfeest met prachtige
kunstwerkjes op de T-shirts nemen we afscheid van ons project 'kunst'. Met de kleuters
van K3 gingen we voor een allerlaatste keer zwemmen. De kinderen hebben dat
allemaal fantastisch gedaan en dat verdient natuurlijk een diploma. Op dinsdag en op
donderdag hebben alle kinderen mogen spelen in de klas waar ze volgend schooljaar
zullen vertoeven. Voor K3 wil dat zeggen dat ze kennis hebben gemaakt met het 1ste
leerjaar en hun projectgroepen: maanvisjes en zeepaardjes. De 3de kleuterklas is ook
volop aan het aftellen naar het afscheidsfeest en de sleepover op onze school. Nog
enkele nachtjes en het is zover.
Maandag verwachten we van alle 2de en 3de kleuterklassers een fiets of step want we
houden een verkeersweek.
Vele groetjes Valentine en Sofie.

Leefgroep 3 | Maanvisjes & Zeepaardjes
Dag iedereen,
Deze week zijn we gestart met het thema “verkeer”. We behandelen vooral
fietsbehendigheid op de speelplaats en veilig oversteken op straat.
Deze week kwam het fietsen aan bod. We leren verschillende bochten nemen,
achterom kijken, sturen met 1 hand, zich bukken op de fiets, over obstakels rijden,
stoppen met onze remmen (en niet met onze tenen om de schoenen te sparen 😉 ).
We leerden ook al over de delen van de fiets en hun functie, wat we regelmatig moeten
doen om onze fiets te onderhouden en wat er wettelijk verplicht op onze fiets moet
zitten. We leerden ook het verschil tussen fluorescerend en reflecterend materiaal.

In het tweede leerjaar kwamen twee dames van Tanderhuis een inleefles geven rond
autisme. Wat is het en hoe komen prikkels van buitenaf binnen bij mensen met
autisme. De kinderen mochten het aan de lijve ondervinden. Elk zintuig werd tijdens
een kort inleefmoment krachtig overprikkeld. Drukte, lawaai, rommel, vieze smaken,
rare geuren, geruis, geklik, onhandig werkmateriaal,…
Na het inleefmoment volgde een rustmoment. We leerden onszelf rustig maken door
allerlei kleine trucjes. Letten op onze ademhaling, onze zintuigen proberen afsluiten.
Daarna volgde nog een gesprek: wat hebben de kinderen ervaren, hoe werken onze
hersenen en de hersenen van iemand met autisme, welke hulpmiddelen kunnen we
inschakelen om prikkels te verzachten, veel vragen van de kinderen die werden
beantwoord,…
We concludeerden ook dat we allemaal wel dingen ervaren waar we het moeilijker mee
hebben, ermee leren omgaan is de kunst.

Het eerste leerjaar werkte ijverig aan de voorbereiding van hun
leesdiplomavoorstelling. Vrijdag op het forum las iedereen een stukje tekst voor. Als
beloning kregen ze een leesdiploma en een klein cadeautje. Proficiat lezertjes!
Fijn zonnig weekend gewenst!
De Maanvisjes en Zeepaardjes

Leefgroep 5 | Stokstaartjes en Gekko's
Beste ouders
Maandag hebben we een nieuw project gekozen: wereldrestaurant. De gekko's en
stokstaartjes kozen toevallig hetzelfde! We gaan voor ons laatste project wel eens apart
werken. De gekko's gaan hun gerechten maken voor de proclamatie, de stokstaartjes
voor al het personeel op school. We maken koude gerechten omdat dat gemakkelijker
is om te doen op school.
Tijdens de les SEL hebben we het laatste dier van de axenroos besproken: de havik.
We deden ook een zelfevaluatie voor het rapport.
Vorige week gingen we nog op uitstap voor de GWP. We gingen naar de politie en het
containerpark. Bij de politie mochten we een kogelvrije vest aandoen, zagen we enkele
wapens, deden ze de lichten en sirene aan (dat was luid!) en mochten we eens op de
brommer zitten.
Bij het containerpark leerden we hoe we moeten sorteren en waarom dat belangrijk is.
Groetjes
Stokstaartjes en Gekko's

LENTEFEEST
Een terugblik op het lentefeest:
Een feest in het bos, vol plezier en uitdagingen.
Het was een schitterende dag met prachtige herinneringen voor zowel de feestelingen
als de ouders.
Proficiat aan alle feestelingen!
Juf Ellen.

DE LEEFSCHOOL
Hoe ontdekken de kinderen op onze school de wereld?
Ze ondergaan hierbij een hele evolutie.
Eerst starten de kinderen
als Schelpjes of Pareltjes;
veilig in het zachte zand.
Om dan twee jaar later, nog
één voet in het water, een
voorzichtige voet op aarde
te zetten als Schildpad of
Kikker.
Als deze schildpadden en
kikkertjes zes jaar worden
dan mogen ze de grote
wateren gaan verkennen als
Zeepaardjes en Maanvisjes,
genietend van de speelse
vrijheid.
Wat later is de drang naar
de aarde erg groot
geworden. Wat zou daar
allemaal zijn? Bossen,
bergen, woestijnen; de Stokstaartjes en Gekko's krijgen twee jaar tijd om al dit
moois te ontdekken!
En dan zijn we er bijna. We zitten nu acht jaar op onze school. We hebben het water en
de aarde geëxploreerd. De wereldbol heeft voor ons geen geheimen meer. Hoog in de
lucht lonkt de Griffioen naar ons. Hij is de heerser van lucht en aarde. Nu is het aan ons
om te vliegen.
Fly high lieve kinderen ; de wereld ligt aan jullie voeten!

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

