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EDITORIAAL&LEEFSCHOOLNIEUWS
De week begon goed. De kleuters gingen naar het bos
en genoten volop van de herfst. Leefgroep 3 trok naar
Sealife. Ze hadden een geweldige dag!
Dinsdag 26 oktober gaat onze eerste pedagogische
studiedag door. Die staat in het teken van SEL.
Veel leesplezier!
Els

Leefgroep 1 | Pareltjes
Het hoogtepunt van deze week was onze uitstap naar
het bos. De busrit was voor hun al een heus avontuur!
In het bos gingen we op zoek naar paddenstoelen,
eikels, kastanjes, bolsters, …
We zagen ook een omgevallen boom en zijn wortels,
de boom was heel lang want we konden allemaal op
zijn stam gaan zitten.
In onze klas werd het dan ook herfst. We gaven elkaar
een leuke notenmassage, lieten blaadjes zweven door
de lucht met een parachute, schilderden met blaadjes,
proefden okkernoten en wogen met de
balansweegschaal. Wanneer is het zwaar? Wanneer is
het licht? Hoe zien we dat? De kinderen gingen volop
experimenteren. Ons winkeltje werd een herfstwinkeltje
met allerlei herfstvruchten. Hier gingen de kindjes dan
heerlijk mee koken in de poppenhoek.

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
 01/05:
sprookjestocht +ouderfuif
17/03: leefschoolband
 21/05:
17/05: lentefeest
oudervereniging
 29/05:
Eerste communie
27/05: Lentefeest/Communie
 31/05:
02/06:schoolfotograaf
Leefschoolfeest
 07/06:
dag
12/06: facultatieve
oudervereniging
 11/06: leefschoolfeest
Praatcafé:
16/06: Infoavond overgang K3-L1
18.30
uur15.30 uur
 om
21/12
vanaf
 13
– 15/06:
lg5
09/02
vanafgeschiedenisklas
15 uur
 27/06:
oudercontact
30/03 vanaf
15 uur
 28/06:
proclamatie
26/06 vanaf
15.30 uur
Forum:
Leerlingenraad:
 vanaf
uur
19/12,14.30
23/01,
20/02, 27/03, 15/05
en 05/06 van 8.45u tot 9.10u in de
Praatcafé:
leraarskamer o.l.v. Martine
 vanaf 15.30 uur
Leerlingenraad:
 19/10 in de leraarskamer o.l.v. Ilse

MENU
MENU
 Zie website
 Zie website

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

Tot volgende week!
Groetjes

Leefgroep 1 | Schelpjes
Hallo allemaal,
Deze week was nu toch een leuke week! Wat we allemaal gedaan hebben?
We zijn gestart met te kijken wat we van thuis meegebracht hadden van materialen
i.v.m. de herfst. Dan zijn we op zoek gegaan in de schooltuin naar de herfst. Welke
bomen zijn reeds aan het verkleuren en welke niet? En hoe komt het dat bladeren
verkleuren en waarom? We hebben ook op de grond gekeken of we daar ook konden
zien dat de natuur in rust gaat. Ja hoor, de jongste leefscholertjes zijn goede speurders!
We kregen heel wat prentenverhalen binnen over de herfst en een egel kwam bijna in
elk verhaal voor. We maakten met klei een egel. Stap voor stap. Eerst spelen met de
klei, dan een bolletje rollen, een snuitje erin duwen, 2 oogjes geven met steekparels en
met tandenstokertjes de stekels vormen. Het was een moeilijke opdracht, maar we zijn
megafier op onze egel!

In de klas zelf hebben we ook gekrullebold en 'de wandelende boom' gezongen en
gedanst. Zoek maar eens op google, misschien heb jij ook wel deugd van de
wandelende boom!
Dinsdag zijn we met de bus naar het bos op ontdekking geweest en hebben ook
gezocht naar vruchten, bladeren en takken. Deze hebben we nodig in de klas om een
blote voeten pad mee te maken, onze winkel te vullen, om in onze ontdekbak te
kunnen wegen met de balansweegschaal, om in de loose parts mee te spelen, om te
experimenteren met takken, bladeren en verf, om de kastanjes te gebruiken als
knikkers in verf, om ze als parachute te gebruiken en zachte wind of storm te maken en
zo meer!
Met andere woorden : we doen nog een weekje verder want deze leuke dingen willen
we allemaal wel ervaren.

Leefgroep 2 | Kikkertjes & Schildpadjes
De spin wiedewin, de spin wiedewin die weeft
een web, die weeft een web ( liedje)...hoe dat
allemaal gaat hebben we aan elkaar verteld en
getoond op ons kleuterforum. We zijn nu echte
spinnenexperts: met alle spinnen, groot en klein
kan u bij de schildpadjes en kikkertjes zijn 😅.

De komende weken verdiepen we ons in de
wondere wereld van de bomen: hoe groeien
bomen? Waarom vallen ze om? Waarom zijn er
gaatjes in de bomen? Hoe teken je een boom?...
We gingen reeds dikke en dunne bomen zoeken
op het schoolterrein en deze konden we ook
meten, verschillende blaadjes waarnemen met
prachtige herfstkleuren, speuren naar de
boomwortels en zoveel meer.
In de klas gingen we aan de slag met het wegen van allerlei herfstvruchten: zwaar,
zwaarder en zwaarst en licht, lichter, lichtst.
We leerden alweer een nieuwe letter, de B van boom en we knutselden ook een
bijhorende boom.
In de schildpadjesklas was er ook een feestje voor Tuur zijn 5de verjaardag, bedankt
voor het lekkere aperitiefje en een dikke proficiat!
Volgende week meer bomennieuws en op vrijdag ons halloweenfeestje met
verkleedpartijtje, dus niet vergeten!!
Toedeloe,
Sofie en Valentine

Leefgroep 3 | Maanvisjes & Zeepaardjes
Blub, blub, hier zijn we met ons verslag uit
Sealife!!
We hadden een fantastische dag. We zagen
heel veel verschillende dieren en vissen.
We woonden het voedermoment van de
pinguïns bij en zagen hoe ze lekkere sardientjes
aten.
De zeeleeuwen zwommen vrolijk in het rond en
kwamen ons begroeten.
Naast het bekijken van de dieren was er ook een
heel leuk touwenparcours. Hoog boven de
grond klommen we in het rond. We waren
allemaal zeer dapper! Al onze foto’s van deze
uitstap kunnen jullie vinden op onze link.
Dankjewel aan de ouders die zich als chauffeur
aanboden en deze uitstap mee mogelijk
maakten!

In het eerste leerjaar leerden we over de getalfamilie tot 5, we trokken naar buiten en
oefende met natuurlijke materialen.
Ook onze schrijfletters oefende we buiten in; we schrijven ondertussen al de volgende
letters: a, d, g, e, l.

Tot volgende week!

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
01/05/2022: sprookjestocht
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

