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Leefschoolnieuws van de directie
Wat een fantastisch schooljaar hebben we terug gehad !
Langs deze weg wil ik iedereen nog even bedanken voor
het letterlijk en figuurlijk meebouwen aan onze leefschool.

12/12: oudervereniging
28/08:
ijsbrekersavond om 17 uur
12/01: Nieuwjaarsreceptie
06/09:
infoavond vanaf 18 uur
30/01: oudervereniging
16/09:
pimp je aperitief
24/02:oudervereniging
kinderactiviteit om 20 uur
17/09:
27/02: leefgroepvergadering:
26/09:
pedagogische studiedag
Lg 2: 18 – 19 uur
09/10: leefgroepvergadering
Lg 1:
– 20
leefgroep
4,19
3 en
2 uur
Lg 5: 20 – 21 uur
 11/10: leefgroepvergadering
 leefgroep
01/03: leefgroepvergadering
1 en 5
Lg 4: 18 – 19dag
uur
 12/11: facultatieve
Lg 3: 19 – 20 uur
 28/11: pedagogische
studiedag
05/03:–oudervereniging
 10/12
14/12: cultuurklas N3 en 4
17/03: leefschoolband
 20/12:
oudercontact +ouderfuif
17/05: nieuwjaarsreceptie
oudervereniging
 11/01:
27/05: leefgroepvergadering
Lentefeest/Communie
 19/03:
 leefgroep
02/06: Leefschoolfeest
5, 4 en 3
12/06: leefgroepvergadering
oudervereniging
 21/03:
leefgroep 2 en 1
Praatcafé:
11/03: start inschrijfperiode
 broer/zus
21/12 vanaf 15.30 uur
09/02–vanaf
15boerderijklas
uur
 27/03
29/03:
N2
30/03 vanaf
15 uur
 01/04:
start inschrijfperiode
 iedereen
26/06 vanaf 15.30 uur
 01/04 – 03/04: bosklas N3 en N4
Leerlingenraad:
19/05: Lentefeest/Eerste
 Communie
19/12, 23/01, 20/02, 27/03, 15/05
en 05/06
van 8.45u tot 9.10u in de
 25/05:
Leefschoolfeest
leraarskamer
o.l.v. dag
Martine
 11/06:
facultatieve
 12/06: pedagogische studiedag
 25/06: oudercontact
 26/06: proclamatie N6

MENU

Opbrengst leefschoolfeest: € 3559,57. Dit geld zal gebruikt
worden voor pimp-je-speelplaats en klasmateriaal. Hartelijk
dank iedereen !

Forum:
 vanaf 14.30 uur
 Zie website
Praatcafé:
 vanaf 15.30 uur

De kinderen die naar de volgende leefgroep overgaan
weten in welke groep ze zullen zitten. Enkel de namen van
de vastbenoemde leerkrachten en de TADD’ers staan
ingevuld. Voor de namen van de tijdelijke leerkrachten
moeten we nog even wachten op info vanuit de
scholengemeenschap. Van zodra ik zekerheid heb stuur ik
jullie via smartschool een mailtje. Wie niet kan wachten tot
1 september en eerder wil kennismaken met nieuwe en
vertrouwde gezichten is uiteraard steeds welkom op onze
ijsbrekersavond. Deze gaat door op dinsdag 28 augustus
van 17.00u tot 19.00u. Misschien tot dan !

 Elektronische inzendingen stuur je
Leerlingenraad:
voor
12.00u
 In
de donderdag
leraarskamer
o.l.v.naar
Martine
bs.oosterzele@g-o.be
 Inzendingen op papier dienen
voor woensdag 11.30u
binnengebracht te worden op het
secretariaat.
 Zie
website

DEADLINES

MENU

DEADLINES
 donderdag 12 u naar
martine.vandemoortele@sgr18.be

Tot en met donderdag 5 juli is de school nog open tussen 9.00u en 12.00u (woensdag
11.30u). Daarna worden de poorten afgesloten.
Op donderdag 16 augustus starten we terug op.
Fijne vakantie iedereen en tot maandag 3 september !
Martine

Leefgroep 1| Pareltjes en Schelpjes
De laatste keer flashboem voor dit schooljaar! Eerst en vooral vierden we nog heel wat
verjaardagen! Ward, Mira, Nout en Fenne. Proficiat met jullie verjaardag!
De laatste week hebben we heel veel buiten gespeeld. De laatste dag deden we een
leuke zoektocht en de juffen hadden een leuke verrassing voorzien!
Het was fijn om jullie in de klas te hebben. We wensen jullie een hele leuke vakantie. Tot
in september !!

Leefgroep 2| Kikkertjes en Schildpadjes
Beste ouders,
Dit is het laatste berichtje vanuit onze leefgroep. We hebben er weer een heel fijn
schooljaar op zitten en een prachtige samenwerking met alle papa's en mama's mogen
ervaren. Hiervoor willen we jullie hartelijk bedanken. Ons laatste bewijs van jullie
uitmuntende medewerking hebben we aan de lijve mogen ondervinden en meemaken
tijdens een fantastische sleep-over. Het spel zat leuk en grappig in elkaar. De kinderen
hebben kunnen genieten van leuke, uitdagende spelletjes. Het blijven slapen was weer
top en als kers op de taart een heerlijk ontbijt. Merci, merci, merci.
Geniet van de zomer en jullie kapoenen. Wij gaan er even tussenuit om er in september
weer met volle goesting aan te beginnen. We wensen onze K3-tjes een mooie start in de
lagere school.
Dikke kussen en knuffels Valentine en Sofie.

Leefgroep 4 | Stokstaartjes
Hallo allemaal,
De Stokstaartjes genieten van een heerlijke sportweek!
Op ons programma staat basket, karate, hockey, bosloop, conditietraining, klimmen en
nog veel meer.
Het weer zit helemaal goed.

Elke middag nemen we een verfrissend duikje in
het zwembad. Juf Olaia en meester Jarno namen
ook een duik. We smeten hen met kleren en al
het zwembad in 😊 Gelukkig waren ze niet boos
en amuseerden we ons rot met z’n allen.
Donderdag is de laatste dag van de sportweek.
Dan mogen we allemaal met onze kleren aan het
zwembad in.
Een heerlijke afsluiter van een leuk schooljaar!
Groeten van de Stokstaartjes

Leefgroep 4 | Gekko’s
Hallo,
Deze week was het sportweek! We gingen elke dag naar Zottegem met de bus. Op
maandag startten we met basket, onder de middag hebben we gezwommen en
afgesloten met een bosloop. Dinsdag begonnen we met judo, gevolgd door een
conditieparcours, daarna zwemmen en spelen op de speeltuin. Woensdag hebben we
hockey gespeeld en gezwommen. We hebben juf Olaia met haar kleren in het water
gegooid! Donderdag hebben we in de Future Sports muurklimmen gedaan en mochten
we op de springkastelen spelen. Vrijdag is het een halve dag school.
We hebben een super leuke laatste week beleefd!
Groetjes en tot volgend schooljaar.
De gekko's!

Leefgroep 5 | Feniksen & Wolkenvangers

Wij hebben met volle teugen genoten van dit fantastische jaar! Deze groep was en is de
max!
Izabel, Celien en Sofie

Leefgroep 5 | Wolkenvangers
Lieve lezers,
Hier wat nieuws uit onze groep voor de laatste keer dit schooljaar.
Wij hopen dat jullie genoten hebben van onze wekelijkse schrijfseltjes in deze
schoolkrant.
De voorbije week hebben we alles afgerond: het eindproduct van ons mini-projectje
over beroepen was leuk en leerrijk.
Iedereen toonde op een groot paneel een creatieve verwerking van zijn beroep.
Donderdagnamiddag organiseerde N5 een verrassingsfeestje als afscheid voor N6.
Het was super leuk.
Fijne vakantie voor iedereen. We duimen voor een mooie zonnige zomer!
Daaaaaaaaaag!
De wolkenvangers

Leefgroep 5| Niveau 6
Voor het 6de leerjaar was er woensdagavond proclamatie. Iedereen toonde zijn talent in
een prachtige ‘Leefschool’s got talent’ show.
De juffen waren de jury en deden de presentatie. Daarna was er een lekkere receptie
met hapjes en drankjes.
Dankjewel aan iedereen die meehielp.

Nadien bleven de zesdeklassers slapen op school. Zo konden ze hun leefschooltijd in
een vertrouwd kader met elkaar gezellig afsluiten.
Het was fantastisch!
Wij van gans het team wensen alle kinderen van N6 veel succes in het middelbaar.
Proficiat met jullie eerste officiële diploma!
We zullen jullie allen toch wel een beetje missen!
Kus van de juf(fen)

Klaar voor het middelbaar?
Onze 6de klassers staan aan het eind van een mooi avontuur. Velen van hen vertoefden
het grootste stuk van hun leven op hun vertrouwde plekje, hun schooltje, de
Leefschool.
Zouden ze klaar zijn om binnenkort de grote stap naar het middelbaar te zetten? Om op
deze vraag een beetje geruststellend te antwoorden, geef ik graag volgende brief mee.
Geschreven door een ex-leefschool mama van 2 zonen die ook enkele jaren geleden dé
grote stap zetten.
Wij duimen alvast voor al onze schoolverlaters voor een fijn nieuw avontuur. Ze zijn er
klaar voor! En wij hopen dat ze al de waarden, normen, kennis, vaardigheden, attitudes,
inzichten, ervaringen, … die ze op hun klein leefschooltje meekregen, zullen
verderzetten in hun toekomstige loopbaan.
Veel succes allemaal en tot wederziens! Onze poort staat altijd open!
Juf Izabel
“Des te meer waardeer je de Leefschool wanneer je kids naar het secundair onderwijs
‘moeten’.
Het frontaal accepteren van wat vooraan door altijd diezelfde volwassenen wordt verteld,
dit dan verwerken, en later weer ergens op een toetsenblad neerpennen , elke lesuur weer
opnieuw dat is een confrontatie.
Het liefst hadden ze een etage gebouwd bovenop de klaslokalen van juf Izabel en haar
collega’s om daar verder onderwijs te beleven.
Want dat is het, onderwijs in de Leefschool is (leven en) beleven. Werken in groepjes met
oudere en jongere kinderen, taken verdelen, verhalen vertellen, luisteren naar verhalen van
de anderen, opmerkingen geven over de werkjes van de anderen zonder iemand te
kwetsen, dat is daar allemaal mogelijk.
De Leefschool Oosterzele had mijn inziens zelfs de capaciteit om nog verder te gaan, ik
bedoel: het onderwijs nog meer aan kinderen over te laten: grote kinderen geven les aan
kleine kinderen, bespreken samen vraagstukken en begrijpen samen Frans, en Engels.
Maar dan zou de kloof met het secundair onderwijs nog groter zijn. En dat is dan weer het
sterke punt van de Leefschool: onze kinderen zijn er vertrokken met een flinke bagage zin
voor kritiek, opkomen voor zichzelf, zichzelf plaatsen in een groep, leren omgaan en
zorgen voor jongere kinderen, afspraken respecteren en zelfs evalueren, en tot slot ook
smoothly klaar voor de nieuwe aanpak. Absoluut geen spijt van! En zij zeker ook niet.”
Ex-leefschool mama

Belangrijke data schooljaar 2018-2019
Activiteiten:
28/08/2018: ijsbrekersavond om 17 uur
06/09/2018: Infoavond vanaf 18 uur (leefgroep 3, 2, 1, 5, 4)
16/09/2018: Pimp je aperitief
17/09/2017: Oudervereniging om 20 uur
09/10/2018: leefgroepvergadering leefgroep 4, 3 en 2
11/10/2018: leefgroepvergadering leefgroep 1 en 5
20/12/2018: oudercontact
11/01/2019: nieuwjaarsreceptie
19/03/2019: leefgroepvergadering leefgroep 5, 4 en 3
21/03/2019: leefgroepvergadering leefgroep 2 en 1
11/03/2019: start inschrijfperiode broer/zus
01/04/2019: start inschrijfperiode iedereen
19/05/2019: Lentefeest/Eerste Communie
25/05/2019: Leefschoolfeest
25/06/2019: oudercontact
26/06/2019: proclamatie
Extra muros:
10/12 – 14/12/2019: cultuurklas leefgroep 4
27/03 – 29/03/2019: boerderijklas niveau 2
01/04 – 03/04/2019: bosklas leefgroep 4
Extra vrije dagen:
26/09/2018: pedagogische studiedag
12/11/2018: facultatieve dag
28/11/2018: pedagogische studiedag
11/06/2019: facultatieve dag
12/06/2019: pedagogische studiedag
Schoolvakanties:
29/10/2018 – 04/11/2018: herfstvakantie
24/12/2018 – 06/01/2018: kerstvakantie
04/03/2019 – 10/03/2019: krokusvakantie
08/04/2019 –22/04/2019: paasvakantie

