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EDITORIAAL&LEEFSCHOOLNIEUWS
Hoopvol en bewondering dat zijn de twee woorden
waarmee ik wil starten in deze flashboem.
Hoopvol dat alles goed komt. Hoopvol dat we betere
tijden tegemoet gaan.
En vooral veel bewondering voor het team dat alle
dagen klaar staat voor de kinderen en voor elkaar. Ook
in deze bijzondere omstandigheden.

Ik, jij samen wij!
Ondanks dat iedereen heel moe is, hadden we dinsdag
een zinvolle pedagogische studiedag waar we ons
opnieuw verdiepten in SEL. In de namiddag gingen we
praktisch aan de slag.
Hopelijk kan iedereen (kinderen, ouders, leerkrachten)
herbronnen in de vakantie.
Ik kijk er naar uit om maandag 8 november te kunnen
starten met alle kinderen en het voltallige team.
Veel leesplezier!
Ilse

Leefgroep 1 | Pareltjes
Deze week werkten we onze knutselwerkjes af, dansten
op het liedje van de wandelende boom en speelden
een kimspel met herfstvruchten. We maakten
spinnenpootjes en een heel groot spinnenweb. Vrijdag
was het halloweenfeest! De kindjes werden geschminkt
en er was een heuse zoektocht! Op het domein waren
allemaal spookjes verstopt.

AGENDA
 12/11:
dag
12/12: facultatieve
oudervereniging
 16
en 18/11:
leefgroepvergadering
12/01:
Nieuwjaarsreceptie
 23/11:
30/01: grootouderfeest
ouderverenigingN1 en N2
13.30
uur tot 15.30 uur
 van
24/02:
kinderactiviteit
 27/11:
27/02:spaghettifestijn
leefgroepvergadering:
 06 – 10/12:
Lg 2:cultuurklassen
18 – 19 uur N3 en N4
 23/12: oudercontact
Lg 1: 19 – 20 uur
 24/12: school
omuur
12 uur
Lg 5: 20uit
– 21
 14/01:
01/03: nieuwjaarsreceptie
leefgroepvergadering
 15 en 17/03:
Lg 4: leefgroepvergadering
18 – 19 uur
 21 – 23/03:
Lg 3:boerderijklas
19 – 20 uur N2
 01/05:
05/03: sprookjestocht
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.

Elk spookje had het symbool van een kindje op zijn rug. Als ze hun spookje
gevonden hadden, volgde er een lekkere beloning!
Fijne vakantie allemaal!

Leefgroep 1 | Schelpjes
Hallo allemaal,
We hebben een hele leuke week achter de rug in onze klas!
We werkten onze knutselwerkjes rond de herfst af en krullebolden verder 'de boom', we
maakten herfsttaarten in de loosepartshoek en leerden dat in de natuur alles
terugkomt: na de dag komt de nacht en dan weer een dag en dan weer een nacht en in
het boekje van de kersenboom zagen we dat ook de seizoenen steeds terugkomen.
Juf deed een poppenspel met klei die steeds van vorm veranderde en nadien versierden
we de stam van de grote eik met klei en spulletjes die we rond hem op de grond vonden
en dansten 'de wandelende boom' voor hem. Dat zal hij vast en zeker wel leuk
gevonden hebben!
De bladeren die we vorige week opgeraapt hadden en tussen boeken gestoken hadden
waren nu droog en we hebben op 'de herfst' van Vivaldi met een paar andere kinderen
samengewerkt om deze af te drukken op 1 groot blad. Dat was niet gemakkelijk, maar
wel erg leuk.
Vrijdag zijn we verkleed naar school gekomen en hebben we een spokenzoektocht
gedaan met snoepjes van de juffen, dat was leuk! En lekker!!
Tot na de vakantie!

Leefgroep 2 | Kikkertjes & Schildpadjes
Beste ouders,
Deze week hebben we verder gewerkt rond bomen. We leerden papier scheuren tot een
stam, takken en blaadjes. Die kleefden we dan op tot een mooie herfstboom.
Er waren ook 3 verjaardagsfeestjes: Juule, Rae en Jona zijn nu vijf jaar geworden. Een
hele dikke proficiat en hartelijk dank voor al het lekkers en de mooie cadeautjes.
Op vrijdag sloten we de week af met een Halloweenfeestje. Er was een zoektocht
waarbij elke kleuter zijn eigen spookje moest gaan zoeken op de speelplaats en in het
bosje. Deze spookjes waren blij, bang, boos, verdrietig, verliefd of gewoon rustig. Met
deze gevoelens hebben we allerlei spelletjes gespeeld en gedanst.
Tot slot kregen we allemaal een spookje gevuld met heerlijke halloweensnoepjes.
Geniet van mooie herfstdagen tijdens de vakantie, Valentine en Sofie.

Leefgroep 3 | Maanvisjes & Zeepaardjes
Dag allemaal,
hier zijn we weer met nieuws uit leefgroep drie!
Ons project van de onderwaterwereld werd afgerond. Door corona konden wij jammer
genoeg geen tunnel maken. We maakten in de plaats daarvan een mooie onderzee
tafel! Hieronder zie je alvast een prachtig resultaat.

Vrijdag gaan wij ons verkleden voor Halloween, hopelijk schrikken de juffen niet te
veel...
Wij hebben alvast veel zin de vakantie!
Groetjes,
de maanvisjes en de zeepaardjes

TAKE AWAY SPAGHETTIFESTIJN

Beste leefschoolouders,
Omwille van corona (daar gaan we weer) is de organisatie van het geplande
spaghettifestijn op school niet mogelijk op zaterdag 27 november.
De take away versie van vorig jaar was een groot succes en hernemen we wel !
In het aanbod:
 1 kg spaghettisaus (vlees of vegan) + 500 g pasta aan 15 €
 witte wijn (Pierre Henri ‘Ma Reserve’ Chardonnay – Viognier), rode wijn (Pierre
Henri ‘Ma Reserve’ Cabernet – Syrah) en rosé wijn (Mon Rosé Pays d'Oc) aan
11 € per fles en vanaf 6 flessen wit, rood of rosé aan 9,5 € per fles
De saus wordt bereid door enkele leefschoolouders met een traiteursvergunning.
Bestellen kan tot en met vrijdag 19 november via volgende link:
https://leefschooloosterzele.pepers.be
De bestelling is pas definitief na betaling.
Afhalen kan op zaterdag 27 november van 16u 30’ tot 18u 30’ op school.
Verdeel het bericht gerust onder vrienden en familie !
Meer info kan je verkrijgen via smartschool of per mail naar tomdeboever@yahoo.com.
Groeten,
Het leefschool take away comité

VERSLAG OUDERVERENIGING 11/10/2021
Aanwezigen: May, Johan, Tom², Annelies, Sien, Karolien, Steven, Xavier, Nathalie, juffen
Ilse, Izabel & Stephanie
Gezocht
De eerste paar zinnen worden altijd voorbehouden voor wat we op dit moment zoeken.
Kan je ons met iets helpen? Neem dan contact op met Tom (papa Milla, Joppe, June) of
kom eens af naar een van onze vergaderingen.
- Gemachtigde opzichters (zie punt hieronder)
Verwachtingen oudervereniging t.o.v. leerkrachten
Er was wat onzekerheid wat er juist gewenst is vanuit de werkgroepen van de
oudervereniging wat betreft participatie van de leerkrachten.
Samengevat verwachten we enkel voor elk deel een aanspreekpunt vanuit het team.
Voorbeelden voor elke groep:
- Greenteam: Klusjeslijst aanvullen met zaken die gewenst zijn, communicatie wanneer
de veiligheidsadviseur bedenkingen heeft
- Sfeerbeheer: Link tussen de werkgroep en de klassen, vb. samen een liedje
voorbereiden
- Horeca: Aangeven wanneer hulp van het horecateam gewenst is bij team activiteiten
(vb. kinderactiviteit)
- Mobiliteit: Wat doet de school/kinderen op vlak van mobiliteit?
- Communicatie: Wie communiceert wat, directie/school of communiceert de
oudervereniging
Spaghettifestijn
Helaas behoort een echt festijn nog niet tot de mogelijkheden, het wordt dus enkel
afhaal.
https://leefschooloosterzele.pepers.be/
Ouderactiviteit
Een kant en klare activiteit ligt nog klaar, maar kan momenteel nog niet wegens corona.
Voorlopig dus uitgesteld tot in het voorjaar 2022.
MAAR om de binding met de ouders al een boost te geven wordt gekeken naar een
kleinere activiteit, buiten, mogelijks in de tuin van iemand.
TO DO:
Nathalie hoort bij Joris (voor de “echte” activiteit)
Annelies vraagt bij haar thuis (Kampvuurtje/feestje in het veld?)
Extra activiteit: Wandeltocht
Nele, Ellen & Joke leggen de basis vast, communiceren achteraf om meer helpers te
zoeken wanneer de plannen concreet zijn.
Datum is wel gekend: Zondag 1 mei

TO DO:
Joke: Communicatie/helpers zoeken later wanneer plannen concreter zijn.
EHBO cursus ouders
Jawel, er komt een EHBO cursus voor de ouders (en leerkrachten) met als hoofddoel om
ouders te leren goed te reageren wanneer iets voorvalt met een kind.
Johan (papa Oliver, schelpjes) gaat 1 of meer lessen voorzien, vooraf inschrijven.
Sien & Johan nemen dit verder op.
TO DO:
Sien: Communicatie, vastleggen data/inhoud
Ilse: Bekijken of dergelijk initiatief ook interessant is voor 5de & 6de leerjaar
Gemachtigde opzichter
Er komt een vraag naar de ouders of iemand de taak van gemachtigde opzichter op zich
wil nemen.
Wat houdt dat in?
Engagement voor 1 of meerdere momenten (15 minuten voor of na school)
Kinderen veilig oversteken aan de zebrapaden
Cursus (enkele uren) volgen om administratief in orde te zijn
Het uiteindelijke doel is om de druk op de leerkrachten (voor/na school) te verminderen
om dan meer te focussen op de echte opvang i.p.v. de in/uitgang van de school.
Elk engagement is geapprecieerd (zelfs al is dat maar 1 kwartiertje per week).
Interesse? Smartschool berichtje naar Tom (VW) of Ilse
Retrospective Pimp je aperitief
Kort samengevat was het een groot succes.
Er was veel volk, ook nieuwe ouders, wat zeker een doel is van de activiteit.
Er waren geen problemen door de extra corona maatregelen (snacks voorzien vanuit de
vereniging i.p.v. elk zijn eigen potje mee te brengen om te delen).
Horecateam
We zochten mensen die eens willen meedraaien met Tom & Evelien van het horeca
team.
Annelies & Xavier zien dat zitten. Annelies eerder organisatorisch, Xavier eerder de
praktijk, wat uiteraard een ideale combo is ;-)
Dankjewel daarvoor!
Greenteam
Het onderhoud van de buitenruimte gaan we splitsen in enerzijds vaste werkdagen zoals
vorige jaren (er worden er 2 gepland) en anderzijds kleine ad-hoc dagen met een kleine
groep mensen die 1 of 2 klusjes oppikken.
Iedereen kan de klusjeslijst bekijken: https://bit.ly/3vR3qcZ
Wil je iets oppikken? Zoek 2-3 andere mensen, materiaal en laat mij iets weten. In
principe kan het op gelijk welk moment.

TO DO:
Tom VW: Stuur dit nog eens apart naar de ouders
Plantenverkoop
We doen dit opnieuw…
Mensen die willen helpen: Nathalie, May, Xavier, Sien
Stap 1: De special van deze editie vinden (vorige edities: pikante pepers, aardbeien,
kleinfruit)
TO DO:
Tom VW: In actie schieten om de bestellingen open te zetten
Fluohesjes
Er is een voorstel om alle kindjes een fluohesje van de school te geven.
Ten eerste om de veiligheid van/naar school te verbeteren, maar ten 2de ook om de
zichtbaarheid en groepsgevoel van de Leefschool te vergroten.
De hesjes zouden ook kunnen gebruikt worden voor een uitstap of een activiteit.
Kostprijs: Een 200-tal hesjes komt al snel op 1000 euro.
Xavier (papa Sistine) heeft een voorstel om dat te regelen als sponsordeal met zijn
bedrijf, wat uiteraard een super idee is!
Super bedankt daarvoor!
TO DO:
Ilse: Stuurt logo naar Xavier
Xavier: Bekijkt de verdere uitrol
Leefschoolbier
Tom DB bekijkt met Joris welk bier gekozen gaat worden en start de bestellingen.
Mogelijks blijft het exact dezelfde brouwer met een ietwat ander etiket.
TO DO:
Tom DB: Bestel wat biertjes
Sinterklaas
Ilse geeft aan dat vorige jaren telkens besteld werd bij de cateraar die ook het
middageten voorziet. Aan een kostprijs van € 1.70 per zakje zullen we via een andere
weg niet geraken.
MAAR het aangeboden lekkers is niet duurzaam en dus niet in de lijn van wat de
Leefschool wenst.
Sien en Karolien geven aan beide eens een alternatief te bekijken. eventueel via de
oxfam wereldwinkel. De kostprijs hiervan zal sowieso hoger liggen. Verwacht budget:
1000 euro (of 5 euro / zakje)
TO DO:
Karolien: Bezorgt een alternatief via de wereldwinkel

Academie aansluitend op school
De kunstacademie is aan het bekijken (samen met de gemeente Oosterzele) om in de
lokalen van een school, aansluitend na school, activiteiten te voorzien.
De bedoeling zou zijn dat kindjes die in de opvang zitten, in plaats daarvan zouden
kunnen deelnemen aan deze activiteiten zonder dat de ouders extra transport moeten
voorzien.
Voordelen voor alle partijen:
De academie krijgt lokalen ter beschikking, plus kindjes die ze anders niet bereiken
De gemeente heeft minder kinderen in de standaard opvang
De school heeft een extra aanbod
De kids hebben een leuke activiteit zonder extra rompslomp voor de ouders
Karolien (mama Mira) is bezig met dit dossier, wordt ongetwijfeld vervolgd.
Praatcafé
Om een nieuwe drive te vinden een nieuw voorstel voor de praatcafés.
Elk praatcafé wordt georganiseerd door 1 leefgroep (het aantal klopt ongeveer).
De eerste aan de beurt zijn de jongste kleuters van leefgroep 1.
Helaas is het eerste praatcafé, wegens het grote aantal corona besmettingen, geen goed
idee, dus de eerstvolgende is tijdens de oudercontacten van december.
To Do’s
Nathalie hoort bij Joris (voor de “echte” ouderactiviteit)
Annelies vraagt bij haar thuis (Kampvuurtje/feestje in het veld?)
Joke: Communicatie/helpers zoeken wandelactiviteit
Sien: EHBO: Communicatie, vastleggen data/inhoud
Ilse: Bekijken of EHBO initiatief ook interessant is voor 5de & 6de leerjaar
Tom VW: Greenteam klusjes communiceren
Tom VW: Plantenverkoop starten
Ilse: Stuurt logo leefschool naar Xavier
Xavier: Bekijkt de verdere uitrol fluohesjes
Tom DB: Beslis en bestel leefschoolbier
Karolien: Bezorgt sinterklaas alternatief via de wereldwinkel
Tom VW: Lijst opstellen datums vergaderingen
Nieuwe datum
Er wordt gevraagd om alle datums nu al vast te leggen voor de rest van het schooljaar.
Tom VW doet een suggestie.

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

