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EDITORIAAL&LEEFSCHOOLNIEUWS
Een warm welkom aan onze nieuwe peuters!

De voorbije weken vielen we in de prijzen: we
werden door VSV (Vlaamse Stichting Verkeerskunde)
beloond met een bronzen
Verkeer op School-medaille.
We kregen deze bekroning
wegens onze inzet voor
verkeers- en
mobiliteitseducatie. Als extra
beloning ontvingen we ook
nog een verkeersganzenbord!

AGENDA










27/11:
away spaghettifestijn
12/12: take
oudervereniging
06
– 10/12:
cultuurklassen N3 en N4
12/01:
Nieuwjaarsreceptie
23/12:
30/01: oudercontact
oudervereniging
24/12:
uit om 12 uur
24/02: school
kinderactiviteit
14/01:
27/02: nieuwjaarsreceptie
leefgroepvergadering:
15 en 17/03:
Lg 2: leefgroepvergadering
18 – 19 uur
21 – 23/03:
Lg 1:boerderijklas
19 – 20 uur N2
01/05: sprookjestocht
Lg 5: 20 – 21 uur
10/05:
grootouderfeest N1 en N2
01/03: leefgroepvergadering
van 13.30
uur18tot
15.30
Lg 4:
– 19
uuruur
 21/05: lentefeest
Lg 3: 19 – 20 uur
 29/05:
Eerste communie
05/03: oudervereniging
 31/05:
17/03: schoolfotograaf
leefschoolband +ouderfuif
 07/06:
facultatieve dag
17/05: oudervereniging
 11/06:
27/05: leefschoolfeest
Lentefeest/Communie
 16/06:
overgang K3-L1
02/06: Infoavond
Leefschoolfeest
18.30
uur
 om
12/06:
oudervereniging
 13 – 15/06: geschiedenisklas lg5
Praatcafé:
27/06: oudercontact
 28/06:
proclamatie
21/12 vanaf
15.30 uur
 09/02 vanaf 15 uur
Forum:
 30/03 vanaf 15 uur
 vanaf
26/06 14.30
vanafuur
15.30 uur
Praatcafé:
Leerlingenraad:
 vanaf
uur
19/12,15.30
23/01,
20/02, 27/03, 15/05
en 05/06 van 8.45u tot 9.10u in de
Leerlingenraad:
leraarskamer o.l.v. Martine
 19/10 in de leraarskamer o.l.v. Ilse

MENU
MENU

 Zie website
 Zie website

Ook ontvangen we
binnenkort een prijs voor
onze deelname aan de
Strapwedstrijd. We
krijgen een WK pakket.

DEADLINES
DEADLINES
donderdag 12 u naar

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

Ter herinnering: laatste kans tot bestellen spaghetti.
Bestellen kan tot en met vrijdag 19 november via volgende
link: https://leefschooloosterzele.pepers.be
Veel leesplezier!
Ilse

Leefgroep 1 | Pareltjes
Beste ouders,
Deze week hebben we gesprokkeld voor ons nieuw project. Er kwamen veel
spulletjes binnen in onze klas. De kindjes toonden hun voorwerpjes aan elkaar.
Het gericht vragen stellen is soms nog moeilijk. Maar enkele kindjes kwamen al
tot gerichte vragen. De kindjes mochten daarna met de voorwerpen gaan spelen,
ontdekken, experimenteren, … Uit hun spel kwam er heel veel interesse in de
politie: hoe kan de politie boeven vangen?, het is ook soms moeilijk om het
onderscheid te maken tussen de verschillende hulpdiensten. Ze denken ook als ze
gewond zijn dat de politie komt. Daarom gaan we ons verdiepen in de wereld van
de politie!
Er was ook heugelijk nieuws uit onze klas. Magnus werd grote broer! Proficiat! We
knutselden een leuk cadeautje voor Odil.
We maakten deze week ook muziek met de muziekinstrumenten. Een kindje
mocht zich verstoppen achter de kast en dan moesten ze raden welk instrument
ze hoorden.
Ook de ruimtebegrippen hebben we deze
week geoefend al springend, lopend,
kruipend. Ga in de hoepel staan, onder de
bank, voor de stoel, …
We hebben ook geëxperimenteerd met
sluitingen, ritsen, plakkers, ,.. zodat het nog
beter lukt om zelfstandig onze jasjes en
schoenen aan te doen.
Tijdens yoga gingen we samen op stap in het
bos samen met de verschillende bosdieren.
We namen ook kunstwerken waar die
gemaakt zijn met allemaal lijnen. Dikke lijnen,
dunne, lange, korte en gebogen lijnen.
Daarna gingen we zelf aan de slag en lijnen
maken.
Tot volgende week!

Leefgroep 1 | Schelpjes
Hallo allemaal,
Na de vakantie zijn er 3 nieuwe schelpjes gestart: Fez, Alvar en Maud (zusje van Livia en
Staf). Welkom lieve schatten, we wensen jullie een mooie tijd toe op onze school!
We hadden deze week geen project en in die tijd doen we allemaal activiteiten die ofwel
nog niet aan bod gekomen zijn ofwel herhaling vragen.
We hebben : geknipt en gescheurd, rond de kleuren gewerkt, gestempeld en stickertjes
leren afnemen en plakken, 2 keer sherborne gedaan rond kruipen en rollen, relaxatie
met zee- en watergeluiden, met de grote regentrommel geprobeerd deze geluiden na
te doen, geluisterd naar de CD van Nijntje, een voelmemo gedaan en een spel gespeeld
waar in de buik van een knuffelschaapje iets verstopt was en we moesten door goed te
voelen hetzelfde voorwerp terug vinden.

Deze week hebben we ook vrij geschilderd en naast het schilderen hebben we ook
geoefend om zelf onze schorten te nemen, aan te doen, uit te doen en terug te hangen.
Dat lijkt voor jullie misschien gemakkelijk, maar wij vonden het moeilijk! Ook onze
handen wassen oefenden de jongsten, want dat is een van onze WO-medailles die door
de rest van de groep reeds verworven was.
Deze week stond ook in het kader van sprokkelen en het is een heel leuk project
geworden dat heel veel enthousiasme teweeg
bracht bij de kinderen.
Ben je al benieuwd?
Ah, volgende week hoor je er meer over!

Leefgroep 2 | Kikkertjes & Schildpadjes
We zijn goed van start gegaan met ons nieuw project
over winkelen en centjes. We hebben vele vraagjes
waar we een antwoord gaan op zoeken. We zijn ons
project ook gestart met een verkennende wandeling in
het dorp, op zoek naar verschillende soorten winkels.
Ook kwamen we vele banken tegen en juf Sofie heeft
eens geld uit de automaat gehaald...fascinerend en
met een geheime code en zo! We leerden alvast dat de
centjes die de bank aan juf Sofie heeft gegeven dat dat
haar centjes waren die de bank in bewaring had.
Verder gingen we vorig week of deze week eens op
bezoek in de bibliotheek en daar mochten we luisteren
naar een mooi verhaal. Na afloop was er een zoektocht
in de bib met opdrachtjes. We leerden er ook wat
'lenen' juist is en ontleenden boekjes voor in de klas.
Vorige week was er in de schildpadjesklas ook een
feestje want Robin was jarig. Hiep hiep hoera! Bedankt
voor de lekkere donuts.
Meer projectnieuws volgende week.
Toedeloe,
Sofie en Valentine

Leefgroep 3 | Maanvisjes & Zeepaardjes

Er zijn dit jaar geen stoute kinderen!
En dat Sinterklaas is aangekomen in ons land, dat hebben onze kinderen goed
gehoord en gezien. Ze willen graag meer leren over waarom we Sinterklaas
vieren, waarom we dan cadeautjes krijgen en hoe hij samen met zijn Pieten te
werk gaat.
We willen knutselen, dansen, liedjes zingen, een groot sinterklaasweetjesboek
maken, een pietenhuis maken,…
Deze week begonnen we al aan het maken van een aftelkalender. We tellen af
naar de avond dat we ons schoentje mogen zetten en de dag dat we hopelijk
Sinterklaas op onze school mogen verwelkomen. Nog 17 nachtjes slapen!

We leerden al over de Spiekpietjes. Zij zitten verstopt in onze huizen en scholen
en kijken wie lief is, wie zorgt voor een ander, wie een wiebelkont heeft, wie al
eens in zijn neus peutert, wie zijn best doet,… en bezorgt alle info aan
Sinterklaas. Zo schrijft Sinterklaas alles in zijn grote boek.
Het eerste leerjaar schreef al een brief naar Sinterklaas en Piet. Ze gingen hun
brief zelf posten en wachten nu in spanning op een antwoord van de
Goedheiligman.

Volgende week schrijft het tweede leerjaar hun brief.
Wil je ook graag nog meer te weten komen over Sinterklaas? Lees dan zeker
volgende week ook ons nieuwsbericht.

Groetjes,
De Zeepaardjes en Maanvisjes

Leefgroep 4 | Stokstaartjes en Gekko’s
Lieve ouders
We hebben sinds deze week een nieuw kort project: Een stoomboot maken.
Dit is een techniek opdracht waaraan enkele voorwaarden verbonden zijn: de boot
moet kunnen drijven, de boot moet kort kunnen varen zonder de boot aan te raken,
Sint en Piet moeten aanwezig zijn, enz.
Om de boot te kunnen maken brachten we allemaal heel veel (kosteloos) materiaal
mee. De boten zien er al goed uit maar we hebben nog wel wat werk. Foto's volgen
volgende week! We testen binnenkort ook of de boot 'geslaagd' is op vlak van techniek.
We vierden ook de verjaardag van Martha en Wannes! Proficiat!
Groetjes
Gekko's en Stokstaartjes

Leefgroep 5 | Griffioenen
Hallo beste ouders,
Vandaag weer een zware dag achter de rug,
Een toets Frans, niveauwerk en Godsdienst/Zedenleer terug.
De vertelkring hoorde er vandaag ook nog bij.
De bel om naar huis te gaan maakte ons heel erg blij.
Vandaag stonden we op met een lach,
Want het werd weer een super leuke dag.
We begonnen met twee leuke expo’s en een mooie powerpoint met veel foto’s.
We waren vandaag de detectives van het energiesysteem.
Ook turnen deden we zonder enkel probleem.
Vandaag hebben we gezwommen,
Bij het niveauwerk zijn we ook omhoog geklommen.
Gelukkig was het vandaag een halve dag,
Want de ouders stonden al op de speelplaats met een grote glimlach.
We begonnen de dag met een paar leuke nieuwtjes over de week,
Vandaag ook turnen wat echt leuk leek.
We waren ook weer de koningen van de energie,
Het 6de leerjaar leerde ook de waarde van pi.
Ik hoop dat jullie deze week hebben genoten van ons nieuws,
Volgende week komen we weer met iets nieuws.
Lena en Adriaan

SEL JAARTHEMA
Deze maand november zetten we het axendier de schildpad in het licht. Het wordt
buiten vlugger donker, de winterslaap komt eraan.
De kinderen leren dat elke emotie er mag zijn. Ook die van verdriet, boosheid, twijfel,
verward zijn en angst. Op zulke momenten kan het nuttig zijn ons even terug te trekken
van de groep om onze emotie te lossen.
We bespraken vele voorbeelden, we deden rollenspelen, we gaven getuigenissen over
onszelf of over iemand die we goed kennen in de schildpadmodus.
Tot slot concludeerden we dat na het lossen, weer toenadering zoeken heel belangrijk
is. Praten met iemand die we vertrouwen na een gevoel van verdriet, kwaadheid, enz. is
héél belangrijk. Terug naar de SAMEN-zone, en uit de ALLEEN-zone!
Alweer een boeiende en verrijkende SEL-sessie, zowel voor de jongsten als voor de
oudsten.
Hieronder nog wat info over de schildpad. Praat er ook thuis over met je kind. Ik, jij,
samen wij!
Warme steunende groet!
Juf Izabel

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

APPEL- & PERENVERKOOP

Hallo lieve leefschoolkinderen,
Gedurende de appelverkoop begin oktober
kochten jullie samen maar liefst 836 kg appelen
en peren en 600 liter appelsap aan.
Dat was gewoon een hele bestel- en
aanhangwagen vol!
Maar het was ook, jammer genoeg en helaas
pindakaas, net niet voldoende om de uitdaging
van 1000kg te halen☹
Maar volgend jaar, … volgend jaar halen we de
klaskado’s binnen!
Lieve groetjes en we zijn supertrots op jullie en
jullie verkoop!

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 ! ! NIEUWE DATUM ! !
27/11/2021: take away spaghettifeest
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
10/05/2022: grootouderfeest N1 en N2 van 13.30 uur tot 15.30 uur
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

