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EDITORIAAL&LEEFSCHOOLNIEUWS
Ons jaarthema “Ik, jij samen wij” stond ook op de dag
van de leerkracht centraal. Samen zorgt dit
geweldige team voor een goede schoolwerking. Als
dank kregen ze een lekker ontbijt van onze
oudervereniging, complimentjes van de kinderen en
een extra attentie vanuit de scholengroep.

AGENDA
 26/10:
studiedag
12/12: pedagogische
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

De bestellingen voor de appelverkoop lopen vlot
binnen.
Jullie hebben nog
enkele dagen om de
uitdaging aan te
gaan. Zullen we de
kaap van 1000 kg
halen? Veel succes!
De eerste vergadering van de oudervereniging van
dit schooljaar gaat door op maandag 11 oktober.
Iedereen welkom, in onze refter, om 20u.

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.

Geld voor boektoppers mag tot en met woensdag 13 oktober afgegeven
worden aan juf Els!
Veel leesplezier!
Ilse
APPELVERKOOP

Hallo allemaal,
De eerste appel hangt reeds aan de boom en daar mag morgen de 2de en 3de bij, maar
de appelboom heeft dus nog héél wat kilo's fruit tekort.
Goed voor jullie gezondheid en goed voor de portemonnee van het oudercomité om
zo'n leuke en goede school mogelijk te maken!
Als dat geen win-win is!
Dus hop-hop, klikken op de link en ... bestellen maar!
https://forms.gle/cQtDMCJoKiUJ53tP8
P.s. De einddatum van bestelling is verplaatst naar maandag 11 oktober om 20h!
De afhaaldatum 12 oktober tussen 15.30 en 18.00 blijft.

Leefgroep 1 | Pareltjes
Op maandag stonden er plots 3 eitjes in onze kring.
Van wie zouden die eitjes nu zijn? Wie zou er in dat
eitje zitten. We hadden 2 witte en 1 groen eitje?
Hoe zou dat nu komen? Er zit misschien een
draakje in zoals in het verhaaltje van: ‘ de krokodil
die niet van water hield.’
We moesten de eitjes in het water leggen en
wachten! Het wachten duurde voor sommige
kindjes wel lang 😃 Ze gingen elke 5 minuutjes
kijken. En plots kwam er een scheurtje, en nog een
scheurtje tot het eitje brak. Hun geduld werd
beloond! Gelukkig waren het allemaal kleine
krokodilletjes. We brachten ze naar onze waterbak
in de klas bij hun mama en papa ( volgens onze
kindjes).

We moesten de krokodil ook helpen met
eten geven. Ze moesten het juiste aantal
visjes aan de krokodil geven maar pas op
voor zijn tanden 😬
We werden ook zelf krokodillen. Op het
liedje: de krokodil ligt in het water, de
krokodil die ligt stil, de krokodil komt steeds
nader, de krokodil die beet in zijn bil.
De kindjes gingen als echte krokodillen in
het water liggen en op het juiste moment
kwamen ze steeds dichterbij! En hap!
We maakten ook al een eitje van papiermaché. Zou er uit ons eitje ook een
krokodilletje komen?
We keken ook naar een informatief filmpje van de krokodil. Met heel veel interessante
weetjes. Krokodillen eten soms maar 1 keer in de week. En wat eten ze dan? Vraag
maar eens aan jullie kindjes!
Tot volgende week!

Leefgroep 1 | Schelpjes
Hallo allemaal,
Hier zijn de jongste Leefscholertjes, euh..., olifanten weer met nieuws.
Ons project is 'Wie is Elmer, de olifant?' en wat een leuk project is dit!
We werken rond de olifant en ook rond Elmer en we blijven maar leuke en boeiende
dingen doen.
Wisten jullie dat een olifant trompettert, er zit precies een echte trompet is zijn slurf!
We keken naar een film over de olifanten in de natuur; wat ze doen en hoe ze leven.
We leerden ook dat ze een kudde vormen, net zoals wij in onze klas.
We krullebolden en vulden de buik van de olifanten met vierkantjes en bewogen zoals
de circusolifant.
We dansten ook op het liedje 'jongens, meisjes, aan de kant'. Het is een liedje over een
papa-, mama- en babyolifant. We knipten deze uit om te ordenen van groot naar klein.
Deze 3 olifanten maakten we dan ook na met hele grote dozen om mee te kunnen
spelen in de klas. Wat een samenwerking is er nodig om met 2 kinderen in 1 doos te
geraken!
Volgende week meer nieuws!

Leefgroep 2 | Kikkertjes & Schildpadjes
Er was eens een spinnetje
Dat zocht een vriendinnetje
Ze zocht eens hier...
Ze zocht eens daar...
Toen ging ze maar.
...
Hoe ons vingerversje verder gaat moet je maar eens vragen aan onze spinnenfanaten,
maar het eindigt zeker goed!
We hebben deze week ons opzoekwerk rond het web gedaan: hoe maakt een spin een
web? Waarom? Maken alle spinnen een web? Zien alle webben er hetzelfde uit? Vele
vraagjes waar we met onze weetboekjes en dankzij filmpjes allemaal een antwoord op
hebben gevonden. We hebben ook een web leren weven, tekenen en schilderen . In de
hoekjes maken we spinnetjes en webben met steekparels, strijkparels, blokjes,... voor
elk wat wils!
Tijdens ijsbergrekeningen gingen we subiteren, dat is het herkennen van hoeveelheden
zonder deze te moeten tellen. Een mooi voorbeeld is de dobbelsteenstructuur, deze
kennen we allemaal zonder dat we de bolletjes nog moeten tellen.
Ook een dubbel feestje in de schildpadjesklas. Tibo en Jade werden beide 5 jaar en ze
trakteerden met lekkere cakejes en leuke klascadeautjes. Proficiat broer en zus en
hartelijk dank!

Ik voeg nog even een mooie foto toe van ons
hoog bezoek van vorige week vrijdag: de
roodknievogelspin. Echt een
prachtexemplaar!! De kinderen waren
dolenthousiast.

Toedeloe,
Sofie en Valentine

Leefgroep 3 | Maanvisjes & Zeepaardjes
Beste lezers van de flashboem,
ons project “hoe ziet de onderwaterwereld eruit” is volop aan de gang. We vouwen
onder andere vissen van papier, leren vissen tekenen met een stappenplan, lossen onze
onderzoeksvragen op en knutselen allerlei zeedieren om onze onderwatertunnel zo
echt mogelijk te laten lijken!
Binnenkort gaan we zelfs op bezoek bij levensechte zeedieren in Sealife; spannend!!!
Het eerste leerjaar ging op maandag naar het medisch onderzoek in Lokeren; we lieten
onze ogen en oren testen zodat we in de lesjes zeker goed kunnen opletten :D. We
leerden deze week ook onze eerste twee letters schrijven: de a en de d. We leerden ook
ons nieuw woord die super goed bij ons project past: vis! We kennen ondertussen al
heel wat letters; i, k, s, m, p, r, aa, e, v!
Groetjes van de Maanvisjes en de Zeepaardjes

Leefgroep 4 | Gekko’s & Stokstaartjes
Welkom bij de flashboem van de gekko's en stokstaartjes!
Vrijdag is het eerste project gekozen: wij willen dingen maken om te verkopen voor de
warmste week. De griffioenen hebben dit project ook. Het is de bedoeling dat we
samen een marktje gaan houden om onze zelfgemaakte spulletjes te verkopen aan de
kinderen en ouders, maar meer info volgt nog!
Woensdag was het een hele dag project. Bij SEL keken we een filmpje over hoe onze
hersenen werken. Daarna was er ook nog een Powerpoint over de stad van Axen. Na
SEL begonnen we aan onze werkjes. We versieren o.a. kapstokken, maken kussentjes,
vriendschapsbandjes, kaartjes en nog veel meer.

Donderdag was het Erik zijn verjaardag, hij is 9 geworden. We hebben hulkebal
gespeeld en hij heeft getrakteerd met Napoleons.
Groetjes van Liv, Rozanne, Wannes en Rosien

Leefgroep 5 | Griffioenen
Beste ouders,
Maandag hebben we de verjaardag van Mona gevierd. We zijn aan onze nieuwe
planning begonnen. Het 6de en 5demoest een Franse tekst van buiten op zeggen.
Dinsdag hebben we expo gehad van Lena/Lisa en ook van Marie/Rob. Vandaag hebben
we een jarige: Vladimir!!! Woensdag zijn we gaan zwemmen!!! En voor de rest niet veel
gedaan!!! Donderdag hadden we in de voormiddag actua’s van Bram en Karst en ook
Stella en Vladimir. We hadden ook turnen. Daar hebben we een match gespeeld en bij
muzische vorming moesten we blaadjes van de herfst maken…
Van Lize en Helena

Ons tekentalent bij de griffioenen ❤️

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

