
Nieuwsbrief van maart naar april 2022 

Eén palet, vele kleuren! 

Beste ouders, kinderen en sympathisanten, 

Na een mooie maand maart startten we nog net voor de paasvakantie de 

maand april. We vieren Pasen pas op het einde van de vakantie maar toch 

stonden we met de kinderen al stil bij dit belangrijke feest.  

Ook de traditie van de paaseitjes kon niet wachten tot na de vakantie. De 

lagere schoolkinderen kregen ook een paasrapportje mee. 

Zoals in vorige nieuwsbrief geschreven koppelden we met de leerkrachten bij de opmerkingen op 

de ouderbevraging enkele actiepunten: de eerste acties die we aanpakken zijn: taalinitiatie frans 

terug regelmatig aan bod laten komen t.e.m. het vierde leerjaar, een talentennamiddag (eenmaal 

in de maand) waarbij klasoverschrijdend kan gekozen worden voor werkgroepen, en de afspraken 

voor middagtoezicht op punt stellen en duidelijk communiceren naar alle helpers. 

Na de paasvakantie kijken de kinderen van het eerste leerjaar die hun Eerste Communie doen al uit naar dit 

feestelijk gebeuren op zondag 1 mei. De vormelingen moeten een weekje langer wachten tot de zaterdag erna. 

Een overzicht van deze kinderen vindt u hieronder. We wensen hen een fijne dag toe! 

In deze nieuwsbrief terug enkele foto’s van voorbije activiteiten, veel kijkplezier.     Directeur Joris     

COMMUNICANTEN                                                            

Eerste Communie 

De Landsheere Naomi            De Moor Matteo  Leite Alves Kiara                       

Poelman Cézanne                               Toch Arne   Verbrugghe Lina  Merckx Andreas: lentefeest                                                                                     

Claes Sven   De Backer Lou   Debrandere Amelien Van de Casteele Lars: lentefeest                                                           

De Graeve Annelore   Degryse Ille   Devriese Yucca  Vandepitte Julien: lentefeest                                      

D’Exelle Louis   Gillis Ella           Platteeuw Amélie   

H. Vormsel 

Baeskens Julie   Ballet Jelle   Bombaerts Siebe  De Loor Jasper: lentefeest                                                      

Bury Matthias         De Roover Rube      De Rouck Amber  De Weirdt Quinten: lentefeest                                              

De Smet Robben            Houttekiet Marie-Julie  Lameire Meij  Raemaekers Warre: groeifeest                                                

Messens Illiano    Michienzi Jasper                                   Rottiers Jelis: lentefeest         

Van Bockstaele Lander  Van den Broecke Kyra      Van Bever Ilona: lentefeest 

Data om naar uit te kijken: (meer activiteiten om naar uit te kijken op de maandelijkse kalender) 

Eerste Communie Oosterzele: zondag 1 mei (viering om 9.30u)        H. Vormsel Oosterzele: zaterdag 7 mei              

zeeklassen 3de graad: 18 – 20 mei          Schoolfeest Appelaar – Anker op zondag 22 mei 

schoolcafé op De Appelaar door ouderraad Appelaar-Anker op zondag 5 juni (Pinksteren)                                  

schoolfeest Iboe (met BBQ) op zondag 19 juni                                      proclamatie 6des op woensdagavond 29 juni 



APPELAAR - Junior Journalistwedstrijd Davidsfonds:  

Elk jaar doen de kinderen van het 6de leerjaar mee 

met deze wedstrijd, dit jaar was het thema: "De 

wereld na 2030". Daarover moesten ze een verhaal 

schrijven in maximaal 1500 woorden en minimaal  

500 woorden over  "DE WERELD NA 2030 ". 

Onze laureaat werd: Eline Alexandre met:                          

“  Rare snufjes komen uit  “ 

Proficiat, Eline!                                    Op de uitreiking:  

 

APPELAAR – IBOE – 3de en 4de leerjaar 

Het derde en vierde leerjaar van De Appelaar en Iboe trokken 

maandag 21 maart hun schaatsen aan. Na voor sommige eerst wat 

aarzelende stapjes op het ijs en met wat vallen en opstaan, konden 

we ons uiteindelijk allen rechthouden en genieten van het schaatsen. 

We hadden een fantastische namiddag! 

 

APPELAAR – 1ste en 2de leerjaar 

Door de eerste zonnestraaltjes, waar we zo van genoten, konden we een bezoek aan het bos toch niet aan ons 

voorbij laten gaan.  We zagen prachtige bosanemoontjes, paaslelies en andere bloemen.  Daarnaast leerden we ook 

wilde rabarber en daslook kennen. Van deze plant hebben we eens kunnen proeven.  

 



APPELAAR – 3L+ 4L naar de bibliotheek voor “Helden en schurken”, een interactief spel met tablets 

     
 
 

 
 
 
 

 

 

 

APPELAAR- ANKER-  integratie oudste kleuters en 1ste leerjaar 

Wij toonden aan de kleuters hoe goed wij al kunnen lezen.  Juf Hilde en juf Annemie waren heel blij verrast. 

  



     

      

IBOE – APPELAAR 
We oefenden voor onze eerste communie met de kinderen van De Appelaar en 

Iboe en werkten daarna samen op computer! Wat een leuk begin van onze 

week! 

     
 
 
 
 
 
 
   
 
 

 
 

ANKER – KA1 - Goudlokje en de drie beren 

Na de krokusvakantie werkten we met de jongste kleuters van het Ankerschooltje rond het verhaaltje: Goudlokje en 

de drie beren.” 

Via verschillende verteltechnieken (voorlezen, dramatiseren en poppenspel) maakten we kennis met de inhoud van 

het verhaal. We leerden een leuk liedje en knutselden een berenhoedje. 

We deden vooral ervaringen op met het meten van lengte en heel wat “grootte”- begrippen kwamen aan bod. De 

begrippen: kleiner, groter, grootst werden al spelend ingeoefend. 



Als echte beertjes smulden we ook van de zelfgemaakte  beren pap! Bijna iedereen 

at zijn kommetje leeg! 

                

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANKER- KA2/3 – Schrijfdans met krullenbol 

Oefenen met het ganse lichaam: open guirlande  of tekenen van de paashaas.                                                                      

Vrolijk Pasen, 2de en 3de kleuterklas klas Anker 

                                                                                             

      

 

 

 



IBOE - Integratie 3de kleuterklas -1ste leerjaar: de kinderen van het eerste leerjaar toonden hoe goed ze al 

konden lezen aan de derde kleuterklas.  Zij waren op hun beurt zeer aandachtig. 

     

   v  

   

IBOE – KG 1 – De lente 

   

 

 

 

 

 



 

 

IBOE – 3/4LG - De kinderen van het  3de en 4de IBOE ontdekten hoe onze zintuigen werken. 

Per  groepje onderzochten we een  zintuig  en we testten dit zintuig uitvoerig uit bij onze klasgenoten: geblinddoekt 

proeven, tasten in een voeldoos, de geur uit een doosje herkennen, we speelden beeld- en luister-memory. Jammer 

dat enkele kinderen van onze klas die week ziek waren. 

   

    

   



   

    

IBOE – kleuters - Lentekriebels bij de kleuters van Iboe               

We maken een lentewandeling en gaan op zoek naar nieuw leven. We zien, narcissen,  tulpen, viooltjes, hyacinten 

en bloesems aan de bomen. Maar er zijn ook al lammetjes en een geitje geboren op de boerderij! In de buurt van de 

school nemen we een kijkje in het kippenhok. We leren veel over kippen en eitjes. We maken ook lekkere 

eiersalade! 

  

  



     

 

In de eetzaal van onze school leggen we enkele eitjes in de broedmachine. Deze 

werd geschonken door pepe poes van Mauro! Dank je wel! De kinderen vinden 

het geweldig! En nu wachten we af in spanning op de kuikentjes ... 

 

APPELAAR - Ook 5L en 6L gingen schaatsen 

   

5L – enkele sfeerbeelden, o.a. van de auteurslezing in de bibliotheek 

         

 

Er gebeurden natuurlijk nog vele activiteiten. De leerkrachten proberen via classdojo of whatsapp of de 

klasblog ook af en toe sfeerbeelden te delen met jullie.   



• Ik roddel niet over anderen.                                                                                                                                                             

• Ik laat iemand anders de leiding nemen.                                                                                                                                      

• Ik kan een geheim houden.                                                                                                                                                                     

• Ik stel mij onpartijdig op. 

 

 

 

SOCIALE VAARDIGHEDEN:  

DE UIL  

 

 

 

 

 

Themaslogan voor maart - april:    “ Laat je kleuren schitteren! ” 

 

 

 

 

 
 

De nieuwsbrief kan u in het kleur terugvinden op onze website:    

www.vrijebasisschooloosterzele.be 

 

http://www.vrijebasisschooloosterzele.be/


APRIL 2022 
 

V 1 april Iboe: NM: Zwemmen lager                                     

Z 2 april  

Z 3 april  

M 4 april Begin paasvakantie 

D 5 april  1 april 

W 6 april  2 april 

D 7 april  3 april 

V 8 april  

Z 9 april  

Z 10 april Palmzondag 

M 11 april  

D 12 april  

W 13 april  

D 14 april Witte donderdag 

V 15 april Goede vrijdag 

Z 16 april Stille zaterdag 

Z 17 april Pasen 

M 18 april Paasmaandag 

D 19 april 
Instap nieuwe peuters 

IBOE: NM (12.30u) : 1/2LG naar De Helix                                                        

W 20 april 
IBOE: Sportkompas 3/4LG (9.20u-10.20u)               VM: oefenen in kerk voor EC 

Buitenspeeldag                                                              

D 21 april                                                                                              NM: oefenen in kerk voor EC 

V 22 april APPELAAR: 6L naar de bib voor Bib-Escaperoom van 10.30u-11.30u 

Z 23 april  

Z 24 april Erfgoeddag “Naar school” 

M 25 april 20u: ouderraad Appelaar-Anker 

D 26 april 
Personeelsvergadering 

 

W 27 april APPELAAR: 2L naar de Klepmolen 

D 28 april APPELAAR: Zwemmen lager (VM: 5L+6L/ NM: 1L+2L+3L+4L) 

V 29 april 

APPELAAR +IBOE:  VM: ProefIDP 4LG voor en 4L na speeltijd     

                                                                                      VM: oefenen in kerk voor EC 

IBOE: NM: Zwemmen lager  
Bloemenverkoop ouderraad Appelaar-Anker 

Z 30 april  

Z 1 mei 
Dag van de arbeid 

Eerste communie Oosterzele (9.30u: viering in Sint-Gangulphuskerk) 

 


