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EDITORIAAL&LEEFSCHOOLNIEUWS
Na de voorbije drukke weken kijkt iedereen uit naar de
vakantie. De kinderen van het 6de leerjaar hadden het de
voorbije week druk met de OVSG-toetsen. De oudste
kleuters zijn moe maar voldaan na hun overnachting op
school. Bedankt aan de ouders en leerkrachten die samen
gezorgd hebben voor een zeer fijne ervaring.

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
▪ 27/06 vanaf
uur
tot 22 uur
Lg 5: 15.30
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
▪
▪
▪
▪

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

De kinderen van N6 willen we veel succes wensen in hun
nieuwe school. We wensen jullie een mooie toekomst.

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.

Veel leesplezier.
Ilse

Leefgroep 1 | Pareltjes
Onze laatste flashboem voor dit schooljaar.
Deze week gingen we een cadeautje knutselen voor Guus. Het babybroertje van Oliver.
Proficiat, grote broer en fiere ouders!
We vierden ook feest voor Olivia. Zij mag in de vakantie 3 kaarsjes uitblazen maar wij
gingen het nu al vieren en ze trakteerde met lekkere lollipops en een leuk
klascadeautje.
Samen met Jolien gingen we yoga doen. Ze nam ons mee in het verhaal van rupsje
nooit genoeg. We werden zelf een rups en groeiden uit tot een mooie vlinder. Wat een
fijne ervaring!
We gingen deze week ook al een beetje poetsen! Alle spulletjes in het water en
afdrogen maar. Wat een flinke helpertjes.
Ik wens jullie allemaal een fijne vakantie en tot volgend schooljaar!

Leefgroep 2 | Kikkertjes & Schildpadjes
We hebben een heerlijke week achter de rug. Elke dag fietsparcours onder een
stralende zon, leren stoppen en starten met de fiets of step en voor de 3de kleuterklas
een hele speciale activiteit: een afscheidsfeest! Startend met een zoektocht met
speciale opdrachten. Sleutels verzamelen om een grote kist te openen vol leuks en als
kers op de taart bleven we slapen op school. De school voor ons alleen! Samen
aperitieven, spaghetti eten en een ijsje als dessertje. Het was hier op en top gezellig en
fijn om zo samen te zijn. We hebben alles tot een goed einde gebracht en we zijn klaar
om naar het 1e leerjaar te gaan. We verdienen onze afscheidskroon en gaan fier, maar
moe (of zijn dat alleen de juffen 😂) naar huis.
Ook hebben we nog tijd gemaakt om de zomerkindjes hun verjaardag te vieren: Ellie,
Manon en Alice worden binnenkort 5 jaar en Mona wordt er 6. Bedankt voor het lekkers
en voor de klascadeautjes!
We willen alle ouders bedanken voor de fijne samenwerking dit schooljaar en we gaan
jullie kleine spruitjes missen. Geniet van de vakantie, maar vooral van elkaar!
Toedeloe,
Sofie en Valentine

Leefgroep 5 | Griffioenen
Het nieuws
Maandag:
Het zesde heeft OVSG toetsen gemaakt, en meester
Floris heeft er over gewaakt.
Het vijfde heeft in bundeltjes gewerkt, maar het was beperkt.
Dinsdag:
Hebben we hetzelfde gedaan, en daarna mochten we naar
huis gaan.
Woensdag:
Doen we hetzelfde, en werken we niet op velden.
Donderdag:
De laatste toets, maar niet in een koets.
Vrijdag:
Organiseren de vijfdes een fuif, en we droegen een kuif.

Proclamatie 6de leerjaar

'Deze kinderen vliegen bijna uit...'

SEL voorbije schooljaar
Met toch wel grote voldoening kunnen we zeggen dat we dit jaar op ons school een
mooi traject hebben afgelegd wat betreft het sociaal emotioneel leren. We ondervinden
bij onze kinderen al heel wat effecten. Wij zijn er dan ook van overtuigd dat er al een
stukje van de hieronder omschreven competenties verworven zijn. In elk geval voelen
wij ons heel gemotiveerd om het volgende schooljaar in dezelfde lijn verder te werken!
IK, JIJ, SAMEN WIJ!

Competentie
Besef van jezelf

Omschrijving
•
•
•

Ikcompetenties

Zelfmanagement

•
•
•

Heftige emoties controleren
Doelgericht gedrag
Weten wanneer je hulp moet
zoeken

Besef van de ander

•
•
•

Empathie
Je inleven in de ander
Diversiteit

•
•
•

Vrienden maken
Vrienden houden
Conflicten voorkomen en
oplossen

•
•

Eerlijk onderhandelen
Goed zijn voor jezelf en de
ander
Zelfreflectie

Jijcompetenties Relaties met anderen

Keuzes maken
Wijcompetenties

•

Warme zomergroet!
Juf Izabel

Kennis van je eigen lichaam
Gevoelens herkennen en
benoemen
Zelfvertrouwen

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

