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EDITORIAAL&LEEFSCHOOLNIEUWS
De voorbije week bleven we sportief bezig. Op
woensdag 29 september kwamen kinderen en
leerkrachten naar school in de outfit van hun favoriete
sport/sportclub. Als ambassadeur zetten de kinderen
hun sportclub in de kijker.
De projectwerking draait op volle toeren. Kinderen
kozen deze week een nieuw project.
Op dinsdag ging onze eerste leerlingenraad door. Op
het programma stond:
*Wie zit er in de leerlingenraad?
Kennismakingsspel: speeddate – groepsfoto
*Leden:
Maanvisjes: Liv & Otte
Zeepaardjes: Kenta & Lou
Stokstaartjes: Rozanne & Louise
Gekko’s: Staf & Bent
Griffioenen: Rien, Lucca, Helena en Lena
*Hoe werkt de leerlingenraad? Afspraken, regels en
organisatie.
*Wat gaan we dit schooljaar doen? Een leerlingenraad
organiseert activiteiten die de sfeer op school
verbeteren en probeert de school te veranderen en
beter te maken voor alle leerlingen. Kinderen kunnen
voorstellen doen bij volgende 6 thema’s: lessen en
toetsen, schoolreglement, gebouwen, omgaan met
elkaar en respect, welzijn/veiligheid/gezondheid en
sfeer op school.
Binnenkort zullen jullie vernemen waar jullie de
verslagen van de leerlingenraad kunnen vinden. We

AGENDA
 26/10:
pedagogische studiedag
12/12: oudervereniging
 12/11:
dag
12/01: facultatieve
Nieuwjaarsreceptie
 16
en 18/11:
leefgroepvergadering
30/01:
oudervereniging
 23/11:
24/02:grootouderfeest
kinderactiviteit N1 en N2
13.30
uur tot 15.30 uur
 van
27/02:
leefgroepvergadering:
 27/11: spaghettifestijn
Lg 2: 18 – 19 uur
 06 – 10/12:
Lg 1:cultuurklassen
19 – 20 uur N3 en N4
 23/12: oudercontact
Lg 5: 20 – 21 uur
 24/12:
uit om 12 uur
01/03: school
leefgroepvergadering
 14/01: nieuwjaarsreceptie
Lg 4: 18 – 19 uur
 15 en 17/03:
leefgroepvergadering
Lg 3: 19
– 20 uur
 21
– 23/03:
boerderijklas N2
05/03:
oudervereniging
 21/05:
lentefeest
17/03: leefschoolband
+ouderfuif
 29/05:
Eerste communie
17/05: oudervereniging
 31/05:
27/05: schoolfotograaf
Lentefeest/Communie
 07/06:
dag
02/06: facultatieve
Leefschoolfeest
 11/06:
12/06: leefschoolfeest
oudervereniging
 16/06: Infoavond overgang K3-L1
om 18.30 uur
Praatcafé:
 13
– 15/06:
lg5
21/12
vanafgeschiedenisklas
15.30 uur
 27/06:
oudercontact
09/02 vanaf
15 uur
 28/06:
proclamatie
30/03 vanaf
15 uur
 26/06 vanaf 15.30 uur
Forum:
Leerlingenraad:
vanaf 14.30 uur
 19/12, 23/01, 20/02, 27/03, 15/05
Praatcafé:
en 05/06 van 8.45u tot 9.10u in de
 vanaf
15.30 uur
leraarskamer
o.l.v. Martine
Leerlingenraad:
 19/10 in de leraarskamer o.l.v. Ilse

MENU
MENU
 Zie website
 Zie website

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

zijn verschillende opties aan het bekijken via Smartschool of onze website. Meer
info volgt.
Volgende leerlingenraad op dinsdag 19 oktober 2021.

Bron: VSK

De eerste vergadering van de oudervereniging van dit schooljaar gaat door op
maandag 11 oktober. Iedereen welkom, in onze refter, om 20u.
Op vrijdag 24 september kregen de kinderen van leefgroep 5 de kans om aan de
slag te gaan met een rouwbegeleidster. Er was ruimte voor de gevoelens en
vragen tijdens een kringgesprek. Angelique vertelde een verhaal en daarna
gingen de kinderen creatief aan de slag. Bedankt Angelique.
Geld voor boektoppers mag tot en met woensdag 13 oktober afgegeven
worden aan juf Els!
Herfst = appelverkoop op de Leefschool
Ondertussen is de appelverkoop een traditie geworden. Elk jaar werden de
kinderen uitgedaagd om meer te verkopen dan het vorige jaar.
Dit jaar gaan we voor de volle 1000 kg!
Veel succes!
Concreet: Bestellen kan via de QR-code(zie flyer) of
https://forms.gle/cQtDMCJoKiUJ53tP8
Vooraf betalen op rekeningnummer BE83 7360 7194 9715 van de
oudervereniging met vermelding van appelverkoop+ naam van de leerling
Afhalen op dinsdag 12 oktober van 15u30 tot 17u45 via drive-in langs de parking
Groenweg. Gelieve in je auto te blijven zitten, u wordt bediend.
Veel leesplezier!
Ilse

APPELVERKOOP

Leefgroep 1 | Pareltjes
We zijn gestart met ons nieuwe project. De kindjes brachten heel veel leuke spulletjes
mee.
Eerst gingen we de krokodil waarnemen en vergelijken met onszelf. Heeft de
krokodillen, oren, ogen, een mond, een tong, haar, …? Hoe is de huid van ons? De huid
van de krokodil? We gingen die vergelijken en voelen. Daarna gingen we aan de hand
van bubbelfolie stempelen zoals de textuur van een krokodil.

De juf leerde ook een versje, onze ontdekken werd een watertafel met
krokodillen, vissen, stenen, bomen, …
In de klas hebben we ook een verteltafel gemaakt rond het verhaal van: ‘ de
krokodil die niet van water hield’.
Met plasticine rolletjes maken even lang onze krokodillen, kruipen en stappen op
de brug want er zitten krokodillen in het water! En nog veel meer leuke dingen.
Tot volgende week
Groetjes Stefanie

Leefgroep 1 | Schelpjes
Dag iedereen,
Deze week zijn we ons eerste project gestart namelijk ‘olifanten’. We bekeken alle
spullen die jullie hadden meegebracht & merkten al snel verschillen op: de olifant is
grijs, maar Elmer heeft verschillende kleurtjes. Er zijn grote olifanten en kleine
olifanten. De meegebrachte olifanten kunnen we rangschikken van klein naar groot.
De olifant heeft een korte staart en een lange slurf.…
‘Grijs, grijs, ‘k heb geen grijs. ‘k Moet nog grijs gaan zoeken, hier in alle hoeken?’ Kleur
grijs, hebben we daar verf van? Hoe kunnen we grijze verf maken? Dit hebben we
onderzocht tijdens onze knutselactiviteit.
Al onze olifanten hebben we een plaats gegeven in onze watertafel. Hier alvast een
foto:

Tot volgende week voor meer olifantennieuws!
Groetjes

Leefgroep 2 | Kikkertjes & Schildpadjes
Hallo daar,
De spin Wiedewin, de spin Wiedewin. Die weeft een web, die weeft een web. De spin
Wiedewin, de spin Wiedewin. Die vangt daar mugjes en vliegjes in. Heb je dit liedje al
horen zingen door jouw kleuter?

We hebben ook gezongen voor Saga en Oscar want ze waren jarig. Saga is 5jaar
geworden en Oscar 4. Bedankt voor het lekkers en de mooie klascadeautjes. Nogmaals
een dikke proficiat.
In de letterkring leerden we de letter 'W' van web. Deze letter hebben we ook verwerkt
in een leuk knutselwerkje: met touw weven rond een kartonnen letter 'w'.
Tijdens rekenen hebben we veel spinnen geteld, vermeerderd en verminderd. Daar
gebruiken we een trucje voor: de BEER wil er MEER; de VLINDER wil er MINDER; en de
KAMEEL wil er altijd EVENVEEL. De spin heeft ook 8 poten, aan elke kant 4.
Tijdens ons opzoekwerk zijn we antwoorden gaan zoeken op het uiterlijk van de spin:
hoe groot/klein zijn ze, hebben ze lange/ korte poten en hoeveel, heeft een spin veel
ogen, zijn ze hard of zacht, welke kleur hebben ze en waarom hebben sommige een
kruis? In kleine groepjes gingen we aan de slag in boekjes en met de tablet, nadien
verwerkten we de antwoorden in een tekening of knutselwerkje. Tijdens het forum
delen we onze weetjes met de andere kinderen van onze groep. Op vrijdag kregen we
hoog bezoek van de papa van Maité, hij had een Roodknie vogelspin mee. Amai wat
een mooi beestje.
Tot volgende week voor meer spinnenweetjes!
Groetjes Valentine en Sofie.

Leefgroep 4 | Gekko’s & Stokstaartjes
Beste ouders
Deze week stelden de Stokstaartjes hun
talenten voor. Amina en Lou hadden het over
de piano. Terwijl de meisjes een liedje
speelden mochten wij eens kijken wat er
binnenin de piano gebeurt.
Marcel, Klaas, Erik en Arne stelden hun
talent gamen voor. Dit was echt super cool!
Wist je dat het talent van Rosan en Wolke
tekenen is? De tekeningen die ze tijdens hun
expo toonden, hangen nog even in onze
kring om te bekijken.
Thomas, Rozanne en Basil toonden hoe hun
voetbaltalent er uitzag. We mochten
allemaal eens proberen scoren!
Het laatste talent dat we zagen is dat van
Louise, Martha en Aliéna. Ze deden een heel
mooi dansje samen.
De gekko's zijn klaar met hun voorstelling van de talenten. Binnenkort starten we met
een nieuw project. Een aantal voorbeelden van ideeën die aan bod kwamen: dingen
maken voor de warmste week, zelf kleren naaien of breien, een dag leven zoals
vroeger,...
Wordt vervolgd!

Bij juf Izabel hebben we afspraken gemaakt rond de gevoelsplekjes: het troosthoekje en
de stoomafplek. Ze zijn klaar om opnieuw te gebruiken.
Tijdens turnen bij juf Olaia speelden we baseball. Bij muzische vorming bij juf Lise
leerden we over kunstenaars. Het vierde leerde over James Ensor. We proberen net
zoals hem een kunstwerk te maken in thema pretpark (gebaseerd op Baden in
Oostende), Het derde maakt een kunstwerk zoals Joan Miro: veel kleur, veel fantasie,
veel lijnen en veel gekke dieren! We zijn benieuwd naar het resultaat want het is nog
niet af.
Groetjes
de gekko's en stokstaartjes

Leefgroep 5 | Griffioenen
Liefste leefschooldagboek,
Maandag
Ik ben blij want het weekend is voorbij! Ik mag weer naar die superschool met de 2
juffies en al mijn vrienden aan mijn zij. Doorheen de dag werd mijn brein gevoed met
godsdienst, zedenleer, Frans, wiskunde en Nederlands. Een doordeweekse dag dus,
maar helemaal voldaan naar huis gegaan.
Dinsdag
Goed geslapen deze nacht en helemaal klaar voor de tweede dag van de week. 's
Ochtends werd onze kennis verruimd over Japan en Tenerife, de expo's van Anabel,
Matz, Numa en Aaron. Ik kreeg al zin om te vertrekken naar deze mooie bestemmingen.
In de namiddag hebben ik en mijn vriendinnen alles gegeven tijdens de voetbalturnles,
het klappertjes maken en het herontdekken van de boos- en verdrietplekjes.
woensdag
Vandaag zijn we dan ook effectief gestart met ons eerste echte project. Er zijn bij ons
momenteel twee lopende projecten: film en het goede doel. Vandaag hebben we
bijeengesprokkeld wat we er allemaal rond willen doen.
donderdag
Jammer, Karolien was er niet vandaag. Maar cava nog, meester Floris kwam vervangen.
Het werd een fijne dag, van Frans tot project en van toetsje Nederlands tot toepassingen
bij wiskunde. Ons voorblad begint vorm te krijgen. Bij film leerden we stapsgewijs een
huis in perspectief tekenen. Wat zag ik al mooie resultaten. Bij het goede doel zijn we
druk in de weer met papier, wol en ...
wordt vervolgd...
Veel liefs van Stezel (Stella en Hazel)

SEL JAARTHEMA
Goed nieuws! Onze gevoelsplekjes zijn fris en nieuw opgedoken uit hun lange
rustperiode. Door Corona waren onze hoekjes niet meer in gebruik. Met hulp van mama
Jonne, papa Hannes en vooral papa Jelle ondergingen ze enkele herstelwerkjes en zijn
ze dus weer klaar voor gebruik.
De kinderen kregen de afspraken en mogelijkheden omtrent het gebruik van de hoekjes
uitgebreid te horen tijdens ons wekelijks SEL-lesje.
Naar de stoomaf-plek kunnen we gaan wanneer
we onze boosheid voelen opkomen. We trekken
ons dan terug naar de booshoek om daar eens
uitbundig uit te razen via stampen, trekken,
kloppen, boksen of springen. We doen dit alleen
want woede werken we nooit uit op anderen. We
leerden dat het belangrijk is om na het ventileren
weer tot rust te komen via onze ademhaling.

In de troostplek kunnen we onze grote en kleine
verdrietjes kwijt. Alleen of in troostend
gezelschap van een vriendje kunnen we daar
even tot rust komen eventueel met spulletjes uit
de troostmand: een knuffel, een pop, een
dekentje, schrijf- en tekenmateriaal, krijt, wol,
veertjes, … kunnen ons afleiden en ons verdriet
een plaats geven.

In de volgende SEL-lessen gaan we zeker nog verder in op deze en andere gevoelens en
zullen we ook nog leren gebruik maken van een gevoelsmeter. Dit alles in het kader van
besef van jezelf en zelfmanagement. We leren ook dat taal en het juist kunnen
verwoorden van emoties aan de basis liggen van dit alles.
Wordt vervolgd!
Warme groet,
Juf Izabel

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

