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EDITORIAAL&LEEFSCHOOLNIEUWS
Dag van de kinderbegeleider:

Bedankt juf Veerle, kinderverzorgster bij ons op school.

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

MENU
MENU
 Zie website
 Zie website

DEADLINES
DEADLINES
 Elektronische inzendingen stuur je
Bedankt Kathy en Isabelle, onze opvangdames
Appelverkoop: Bedankt aan alle kinderen en ouders
om deel te nemen aan onze appelverkoop. Ook een
dikke merci aan de organisatoren en helpers.
Benieuwd hoeveel we verkocht hebben? Dit kan u
lezen in een artikel verder in de Flashboem.

 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.

Ter herinnering: Gelieve uw bestelling te betalen via onderstaand
rekeningnummer. Bedankt aan iedereen die dit reeds in orde bracht.
Rekeningnummer BE83 7360 7194 9715 van de oudervereniging met vermelding
van appelverkoop + naam van de leerling
Digisprong: Tijdens de eerste infoavond vernam u reeds dat we planmatig en
doelgericht werk willen maken van de digitalisering bij ons op school. Er werd
reeds een digi-scan gemaakt van de school. Tijdens onze teamvergadering van
14/10 zijn we aan de slag gegaan met de data van deze scan. We werkten een
duidelijke digi-visie uit die aansluit bij onze schoolvisie. De komende weken
schrijven we een plan van aanpak uit op basis van de gekozen prioriteiten. Voor
dit traject laten we ons begeleiden door Thomas, pedagogisch ICT-medewerker
van onze scholengroep.
Veel leesplezier!
Ilse
Leefgroep 1 | Pareltjes
Hallo allemaal,
Deze week werkten we onze eitjes af want daar was wel een beetje werk aan 😃. In onze
eitjes moest er dan ook nog een klein krokodilletje zitten.
We gingen ook een eitje doorgeven in de kring. Pas op dat het niet valt!
Met een laken gingen we eitjes in het water bewegen maar we moesten terug opletten.
Er zat een klein gaatje in het laken. Dat was niet zo gemakkelijk 🙈
We gingen ook eten opvissen voor de krokodil met magneetstokjes. Het eten moest op
de juiste plaats liggen: de kindjes gingen de juiste vorm zoeken van het eten.

En tijdens krullenbol gingen we de schubben van de krokodil maken met onze
vingertjes.

Op het einde van het project gingen we ook evalueren. Hebben we alle vraagjes
opgelost? Wat hebben we nu allemaal geleerd. Hebben we alles gedaan van ons
project? Wat vonden we leuk en minder leuk.
Ons project zit er op! Volgende week gaan we naar het bos en gaan we hier verder mee
aan de slag.
Vergeet dinsdag niet om regenlaarsjes en regenkledij mee te geven!
Groetjes

Leefgroep 1 | Schelpjes
Hallo allemaal,
Hier zijn de schelpjes weer met meer nieuws.
Deze week werkten we verder rond ons project 'Wie is Elmer de olifant?' en het was een
hele leuke week.
We hebben het verhaal gehoord van Wiebelbillenboogie, de textuur van de huid van
een olifant gestempeld, met kartonnen borden een olifantenmasker gemaakt met in
het midden een gat waar onze arm doorgaat en dient als slurf, we bleven maar lachen
hiermee! 😃
We hebben hartjes gestempeld om een kadootje te maken voor juf Veerle, want het
was de dag van de kinderverzorging. Lou was jarig en werd 3 jaar en dat hebben we
natuurlijk gevierd, proficiat lieve schat!
We hebben geleerd om weg te lopen van de tikker en elkaar aan te tikken. Vooral dat
weglopen van de tikker had heel wat voeten in de aarde, want de kinderen vonden het
zo leuk om aangetikt te worden 😃
Een moeilijke was ook het herkennen van
de contouren van de dieren, maar
sommige kinderen konden dat dan wel al
heel goed.
We hebben ook de pootafdrukken van
verschillende dieren bekeken en de
olifantenafdrukken nagemaakt om mee
een parcours te vormen.

In de klas hebben we ook een spreekmuur. Als je op
het knopje duwt bij een afbeelding dan hoor je dit
woord. Kijk maar eens naar de foto, juf Lieselot heeft
alle schelpjes erin gezet. De kinderen spraken zelf bij
hun foto in :'Ik ben June' 'Ik ben Yassin', maar ook
'rood' 'kudde' en de andere woordenschat i.v.m.
project zit in de spreekmuur.
Deze week sluiten we dit project af en gaan de
volgende 2 weken genieten van de herfst en al het
moois dat dit seizoen te bieden heeft 🌿🍁🍂

Leefgroep 2 | Kikkertjes & Schildpadjes
Hoi hoi,
Deze week zochten we op wat spinnen op hun menu staan hebben. Dat gaat van
insecten tot kleine vogeltjes, kikkertjes tot kleine reptielen. Verder deden we ook
onderzoek naar het aanvoelen van de spin: er zijn harde en zachte spinnen. Volgende
week zoeken we de laatste 2 vraagjes op en kunnen we tijdens een kleuterforum aan de
hand van de bijhorende knutsenwerkjes, filmpjes en boekjes uitleggen aan elkaar wat
we geleerd hebben.
Groetjes Valentine en Sofie

Leefgroep 3 | Maanvisjes & Zeepaardjes
Blub, blub, blub, hier zijn we weer met nieuws uit onze wondere onderwaterwereld!
We zijn volop aan het werken aan onze aquariums; ze zien er al heel mooi uit! Er
ontbreekt alleen nog een plastiekje ervoor zodat onze vissen zeker niet kunnen
ontsnappen. We zijn ook druk in de weer met het maken van zeedieren voor in onze
onderwatertunnel. Deze haaien zien er alvast zéér eng uit… De onderwatertunnel zal te
betreden zijn op eigen risico…
Niet vergeten mama’s en papa’s: maandag 18 oktober gaan wij naar Sealife om de
echte zeedieren te kunnen zien! We zijn een volledige dag weg dus hebben we zeker
een lunchpakket nodig.
Volgende week kan je een verslagje lezen over onze uitstap: tot dan!
Blub, blub, groetjes,
De zeepaardjes en de maanvisjes

Leefgroep 4 | Gekko’s & Stokstaartjes
Dag iedereen,
Deze week werkten we verder aan onze zelfgemaakte
dingen om te verkopen voor de warmste week. In de
themakring hadden we het over discriminatie en
vooroordelen.
Bij muzische leerden we een liedje en bij turnen deden
we partneroefeningen en tikspelen.
Dinsdag was juf Olaia jarig, ze is 25 geworden. We
deden vandaag haar verjaardagspel. Het was
omgekeerd verstoppertje. De juf verstopte zich en wij
moesten haar zoeken en er in stilte bij gaan zitten.
Het was heel leuk en we hebben veel gelachen!
Groetjes van Pia, Liv en Rosien

Leefgroep 5 | Griffioenen
Dag lezertjes,
Met vierenveertig wezentjes en twee jufjes in de klas is er altijd wel iets te beleven en
dus ook iets te vertellen.
Onze twee projecten, film en goed doel, zijn volop aan de gang en de namiddagen zijn
goed gevuld met opzoekwerk, uitstappen regelen, interviews regelen, knutselwerkjes
maken, organisatie van ons marktje en nog zoveel meer. Gelukkig hebben we ook nog
tijd voor onze sportlessen: basketbal en beeptest stonden deze week op het
programma... Lekker zweten :-)
Op dinsdag kregen we heel wat interessants te horen tijdens de expo's. Flor en Anaïs
deden ons even reizen naar Engeland en de wondere wereld van de verpleegkundigen
werd uit de doeken gedaan door Corso en Tuur. Er werd zelfs een arm gegipst :-)
Op donderdag werden we weer even met ons twee voetjes op de grond gezet door de
actuaverantwoordelijken Maxent, Jackie, Finna en Anabel.
Een drukke week waarin enthousiasme, blijheid, werken, zelfstandigheid en plezier
alweer voorop stonden!
Tot de volgende!
De griffioenen

DE AXENROOS BINNEN SEL
De voorbije week besteedden wij binnen SEL ruime aandacht aan onze axenroos.
In het mens- en maatschappijbeeld van onze leefschool wordt heel wat aandacht
besteed aan het sociale. Het spreekt vanzelf dat zoiets ook speciale werkvormen
vereist. Eén van de werkvormen die in leefscholen vanaf de kleuterklas worden gebruikt
is de axenroos.
Het is een systeem dat komt van Nand Cuvelier, psycholoog en stichter van de
Relatiestudio in Gent. Hij gebruikte het aanvankelijk om zelfkennis bij volwassenen uit
te bouwen. Later werd het, via het invoeren van dierensymbolen, ook toegankelijk voor
kinderen.
Net zoals wiskunde en taal op school bijgeschaafd, beschouwd en verrijkt wordt, zo
verdient de sociale omgangstaal eenzelfde aandacht en methodiek.
De axenroos is hierbij een zeer zinvol instrument. Het geeft een eenvoudige en toch
volledige kijk op hoe mensen zich ten opzichte van elkaar kunnen gedragen. Op een
speelse manier leren kinderen mogelijke gedragsvormen verkennen en beleven. Ze
krijgen beelden en woorden om hun gedrag te benoemen. Ze leren zichzelf beter
kennen en leren conflicten helder bespreken.
De axenroos is een middel, een kader om gedragingen te observeren en te classificeren.
Het is een bril die we hanteren om doorheen heel het klasgebeuren en ook daarbuiten
naar ons eigen gedrag en dat van klasgenoten en vriendjes kijken.
In de school trachten we kinderen mee te begeleiden met het ontwikkelen van relaties
die gericht zijn op gelijkwaardigheid, respect, ruimte voor de ander maar ook ruimte
voor zichzelf. Voor deze relatievorming maken wij in de Leefschool gebruik van de
axenroos.

Hoe moet je de axenroos interpreteren?
De zes relatiewijzen met daarin 10 axen
De axenroos verdeelt alle mogelijke houdingen die mensen tegenover elkaar kunnen
aannemen in zes sectoren. Deze worden schematisch voorgesteld op de axenroos:
De drie relatiewijzen in het bovenste deel van de axenroos horen bij mensen die over
'iets beschikken' (aanvallen, houden, aanbieden/geven). De relatiewijzen in het
onderste deel hebben te maken met 'niet bezitten' (weerstaan, ondergaan,
aannemen/vragen).
In het linkergebied situeren zich handelingen die zich 'tegen iets' richten (aanvallen,
weerstaan). In het rechtergebied vindt men twee relatiewijzen waarbij 'samen' iets
gebeurt (aanbieden/geven, aannemen/vragen). De relatiewijzen onder en boven
hebben betrekking op wat 'naast elkaar' gebeurt (houden, ondergaan).
Voor kinderen hanteren we 10 axen. De twee relatiewijzen waarbij 'samen iets gebeurt
splitsen we nog op in telkens 3 axen.
Elke ax heeft zijn waarden afhankelijk van de situatie waarin ze wordt geuit.
Harmonisch functionerende kinderen weten flexibel gebruik te maken van de
verschillende axen. Het krampachtig vasthouden aan een bepaalde relatiewijze of het
steeds vermijden ervan, kan wijzen op een niet-harmonisch sociaal functioneren. Ook
het extreem reageren vanuit een bepaalde ax wijst meestal op sociaal onaangepast
gedrag. In de school spreken we over 'goed gemutst' en 'slecht gemutst'. Om de
verschillende axen duidelijk te maken combineren we de axen met dierfiguren.

De tien dieren van de axenroos
Voor kinderen kan het heel verhelderend zijn om gedrag aan een dier toe te wijzen en te
zien welke dieren ze nog meer in kunnen zetten. Elke eigenschap wordt gesymboliseerd
door een dier en elk dier kan zowel slechtgemutst als goedgemutst gedrag vertonen.
Hieronder vind je de uitleg over 10 dieren.
De leeuw is de koning van de dieren.
Hij weet altijd raad en wijst de weg. Hij neemt de leiding stevig in
handen.
Een goedgemutste leeuw is gericht op leiden, organiseren,
uitleggen en groep bevorderend werken.
Een slechtgemutste leeuw is gericht op domineren, manipuleren,
bevelen en autoritair optreden.

De kameel is een volgzaam woestijndier.
Hij loopt mee in de karavaan en draagt alle lasten.
Een goedgemutste kameel wordt gekenmerkt door
volgen, om raad vragen, gehoorzamen en gezond
nieuwsgierig zijn.
Een slechtgemutste kameel wordt gekenmerkt door
meelopen, nooit initiatief nemen, te afhankelijk zijn, te
onderdanig zijn.

Bevers leven jarenlang in een hecht familieverband.
Bevers bouwen dammen waar ook andere dieren gebruik van
mogen maken. Bevers delen bezittingen met anderen.
De goedgemutste bever is gericht op zich verantwoordelijk
voelen, zorgen, attent zijn en hulp bieden.
Een slechtgemutste bever is gericht op alles weggeven, iemand overbeschermen, te
veel verwennen en andermans taken uitvoeren.

Een poes vraagt om geaaid te worden.
Ze begint te spinnen en te ronken als je haar
vertroetelt. Poezen zijn dankbaar voor wat hen
wordt aangeboden.
Een goedgemutste poes wordt gekenmerkt door
dankbaar zijn, zorg aanvaarden, genieten en iets
durven vragen.
Een slechtgemutste poes wordt gekenmerkt door
te afhankelijk zijn, profiteren, eigen voordeel
vooropstellen en dingen opeisen.

De pauw laat zijn mooiste veren zien.
Hij durft ook de minder fraaie achterkant van zijn
veren te laten zien. Iemand die zich gedraagt als een
pauw toont zichzelf, stapt naar anderen toe, neemt
contact op en biedt zich aan.
Een goedgemutste pauw is gericht op talenten
(h)erkennen, trots zijn, zich goed voelen en contact
leggen.
Een slechtgemutste pauw is gericht op opscheppen,
zich steeds vooraan willen plaatsen, willen opvallen en pronken.

Een wasbeer heeft zwart omrande oogjes,
waardoor het lijkt of hij een brilletje draagt om
beter te kunnen zien. De mens die zich
gedraagt als een wasbeer geeft aandacht aan
anderen.
Een goedgemutste wasbeer wordt gekenmerkt
door luisteren naar iemand, waarderen,
empathisch handelen en opkijken.
Een slechtgemutste wasbeer wordt
gekenmerkt door dwepen, iemand ophemelen,
onoprecht waarderen en slijmen.
Met zijn scherpe blik spiedt de havik van hoog in de lucht
de omgeving af, speurend naar wat lelijk, vals of slecht is.
Een mens die zich gedraagt als een havik, kan aanwijzen
wat fout loopt en onjuist is. Hij of zij heeft een kritische
blik.
Een goedgemutste havik is gericht op kritisch zijn iets
onderzoeken, iets in twijfel trekken en opkomen voor de
zwakkere.
Een slechtgemutste havik is gericht op agressief zijn, altijd
kritiek geven, uitdagen en roddelen.

Een steenbok zet zich schrap op zijn rots: hij laat
niemand anders toe.
Wie te dichtbij komt, riskeert een stevige kopstoot.
Een mens die zich gedraagt als een steenbok, kan zijn
terrein afbakenen. Hij of zij kan de eisen van anderen
weerstaan.
Een goedgemutste steenbok wordt gekenmerkt door
assertief zijn, keuzes maken, opkomen voor eigen
belang en zich ergens in kunnen vastbijten.
Een slechtgemutste steenbok wordt gekenmerkt door altijd koppig zijn, egoïstisch zijn,
zich steeds verzetten en tegenspreken.
Vanonder zijn halfgesloten oogleden ziet de uil wel wat
er onder hem gebeurt, maar hij laat het gebeuren. Hij
houdt zijn snavel toe; zijn geheim blijft bewaard. Een
mens die zich gedraagt als een uil, wil soms alleen zijn.
Hij of zij blijft op afstand. Hij of zij wil niet overal
aanwezig zijn en vertelt weinig over zichzelf.
Een goedgemutste uil is gericht op observeren, een
geheim bewaren, er niet op ingaan en filosoferen.
Een slechtgemutste uil is gericht op uit de hoogte doen,
zich afsluiten voor anderen, zich nooit laten kennen en
zich steeds afzijdig houden.
Wanneer hij bang is, verdrietig of moe, trekt
de schildpad zich terug in zijn schild. Hij zegt geen ja
en geen nee als je hem benadert. Kiezen valt hem
moeilijk. Een mens die zich gedraagt als een schildpad,
is onzeker, twijfelt en weet niet wat te doen.
Een goedgemutste schildpad wordt gekenmerkt door
tot rust komen, emoties toelaten, fouten toegeven en
reflecteren.
Een slechtgemutste schildpad wordt gekenmerkt door negatief denken, zich altijd het
slachtoffer voelen, niet zichzelf kunnen zijn en zich laten overdonderen.
Herken jij het gedrag van jouw kind in deze dieren? Ga er gerust ook thuis mee aan
de slag! :)

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

