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E D I T O R I A A L

AGENDA

Hallo,

 10 oktober 2011 - 20u
startvergadering Lentefeest
 18 oktober 2011 – 20u
vergadering oudervereniging
 25 oktober 2011:
leefgroepvergadering: Lg2 (19u-20u),
Lg5 (20u-21u)
 27 oktober 2011 van 14 – 15.40u
grootouderfeest
 9 november 2011:
Leefgroepvergadering: Lg1 (19u-20u),
Lg4 (20u-21u), Lg3 (21u-22u)
 19 november 2011:
herfstwerkdag
 3 december 2011:
leefschoolfuif
 13 januari 2012 – 18u
nieuwjaarsreceptie
 22 april 2012 lentefeest
 2 juni 2012 leefschoolfeest

Vorige week kon ik nog starten met lovende woorden over ons
nazomers weertje, maar nu is het werkelijkheid geworden , de herfst
is van start gegaan! Een wind die de blaadjes doet dansen en hier
en daar een vlaagje regen. M.a.w. tijd voor jassen en laarsjes! Die
echte herfstdagen brengen ook een gezellige sfeer met zich mee:
kaarsjes worden aangestoken want de dagen worden korter,
dekentjes worden bovengehaald en dan … neem je de flashboem bij
de hand (allé kijk je op de pc), kruip je allen gezellig bij elkaar en lees
je al die leuke nieuwtjes: van uitstappen tot leerkrachtendag tot
duurzame brunch, alweer veel nieuws deze week.
Toedeloe,
Valentine

LEEFGROEPBERICHTEN
Leefgroep 1 | Schelpjes
De eerste maand school is voorbij, de eerste bladeren vallen van
de bomen en de schelpjes hebben zachtjesaan hun plaats in de
klas gevonden.
We scheurden oud brood en maakten broodpudding. Een
courgette oogsten in onze eigen kleutergroententuin en snijden,
snijden, snijden. Mmmm, lekker... een hele pot soep, he-le-maal
op! Geen zon meer recht in onze ogen als we in de praatkring
zitten, want papa Wim hing rolgordijnen op. Dank je wel!
Okkernoten, hazelnoten en kastanjes. Bloemzaad van Lukas, de
hele klas vol.
Een duurzame brunch en wij die mee mogen aan tafel schuiven.
Dank je juf Ann! Een bewegingsomloop in de zaal en kijk eens, ik
kan het!
Voor de eerste keer op de bus naar CC De Fabriek en 'Blaas het
licht maar uit'; een stuk voor kleuters zo mooi.
Een doosje maken voor onze herfstspulletjes en schilderen met
waterverf. Hout van Jolan en kloppekloppeklop met duimspijkers.
Mooie dagen in ons klasje. Groetjes, katrijn.
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MENU
 Maandag 10/10: soep + gekleurde
spirelli met visblokjes, wortelkubus en
pastinaak
 Dinsdag 11/10: soep + vegetarische
gyros/gyros met rijst en fijne groentjes
 Donderdag 13/10 soep + vogelnestjes
in tomatensaus met erwten en
champignons en frieten
 Vrijdag 14/10: soep + Zwitserse schijf
met ananas en aardappelen

DEADLINES
 Inzendingen op papier dienen voor
woensdag 11.30u binnengebracht te
worden op het secretariaat.
 Elektronische inzendingen stuur je
voor donderdag 16.00u naar
flashboem@leefschool.be.
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Leefgroep 2 | Schildpadjes en de kikkertjes
Projectnieuws: Onze projecten werden afgesloten met als afsluiter ons eindproduct: gaan paardrijden als
ridders,prinsesjes,… . Een super uitstap met allemaal stoere ridders, mooie prinsesjes en statige
jonkvrouwen… te paard. Wie zegt dat paardrijden moeilijk is, wij konden het als de beste. Bedankt aan alle
begeleidende ouders! Zonder jullie konden we deze uitstap niet realiseren.
Jarigen: Lore en Lara werden deze week 5 jaar en hebben alle kleutertjes getrakteerd op snoepjes. Proficiat
en bedankt voor de traktaties.
Franse initiatie: bon anniversaire… 4 ans, 5 ans… , stilteversje aangeleerd.
Uitstapjes:
de
Dinsdagvoormiddag 11/10 : zwemmen voor alle 3 kleuterklassers!!!
Donderdagnamiddag 20/10: kikkertjes naar de Kaaihoeve.
Groetjes, Sofie en Valentine.

Leefgroep 3 | Zeepaardjes
Ons project nadert zijn eindpunt. Deze week maakten we een muzikaal verhaal over het leven van een
dino. We maakten een eigen melodie op een dino versje en leerden een dino lied in het Frans en
Nederlands. Donderdag kwam Geert (papa van Annelies) langs met micro en opname-apparatuur. Het
klasje van juf Ann werd omgebouwd tot een echte opname studio. En zo werden de zeepaardjes echte
muzikanten. Spannend hoor. Volgende week gaan we hiermee verder. Alvast hartelijk dank hiervoor
Geert!!!

Leefgroep 3 | Maanvisjes
Liefste lezers,
De maanvisjes hebben deze week Noa op de troon gezet. Zij is nu ook 6 jaar!
We mochten smullen van een cake met Smarties : ).
Tijdens niveauwerk gaan we over de brug tot 20. Even zwoegen en zweten maar we zijn er bijna allemaal.
De projectgroep die de dino’s bestuderen gingen maandag op uitstap naar De Wereld van Kina. Een
leerrijke en interactieve namiddag! Veronique, mama van Maarten ging mee op stap. Bedankt voor jou
hulp!
Morgen knutselen we erop los met klei en gips.
Sandra, mama van Joben komt ons hierbij helpen. Bedankt!
Maanvisgroet!

Leefgroep 3 | Gekko’s
Hallo!
Eerst en vooral willen we enkele mensen heel erg bedanken!
* mama en oma van Liesl
* tante van Nikki
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Dankzij jullie zijn we er deze week in geslaagd om onze kledij te maken voor ons eindproduct!
DANK JULLIE WEL !!!
Het ziet er allemaal prachtig uit!
Volgende week donderdag gaat de realisatie van ons eindproduct door. Dan zullen we een hele dag leven
zoals de mensen van vroeger! Dat wordt leuk!
Deze week hebben we dus onze kledij gemaakt. Maar we hebben ook de hele tijdlijn nog eens goed
bekeken. Van iedere periode hebben we enkele belangrijke dingen besproken.
Woensdag was het Dag van de Leerkracht. Omdat het dan pedagogische studiedag was, hebben we onze
juffen en meester niet in de bloemetjes kunnen zetten, maar via deze Flashboem willen we hen allemaal
een dikke pluim geven!
Tot de volgende keer, voor meer weer... euh... Gekkonieuws! ;-)
De Gekko's

Leefgroep 4 | Stokstaartjes
Maandag hebben de stokstaartjes kleren gemaakt met de mama van Marie (naaien) .
Dinsdag heeft iedereen zijn kleren af gewerkt met de mama van Bo . Woensdag geen school. Donderdag
hebben we de kring verandert en ook foto’s op de tijdslijn geplakt en alles afgewerkt .
baai baai koeievlaai

VAN DE STOKSTAARTJES

Leefgroep 5 | Wolkenvangers
Beste wolkenvanger-ouders en andere sympathisanten,
zoals jullie weten is onze klas aan uitbreiding toe. Naast onze
huidige kring wacht er nog een ruimte op een gezellige aankleding.
Deze werkzaamheden durven wij niet aan met de kinderen alleen.
Wij zouden heel graag beroep doen op jullie vakkundige kennis en
vaardigheden.
Dus beste ouder, leef je je graag eens uit met verfkwast en
behangersrol?
Durf je het aan om een verborgen lichtkoepel af te werken?
Of kruip je liever op handen en voeten om de vloer aan te kleden?
Kom dan massaal op zaterdag 29 en zondag 30 oktober (begin herfstvakantie) naar onze klas.
Ben je zelf geen handige Harry maar heb je wel een creatieve geest, kom dan zeker ook supporteren.
En zie je dit allemaal niet zitten maar zorg je liever voor soep, broodjes, taart en drank, dan ben je ook meer
dan welkom!
Wij kijken er alvast naar uit om jullie wolkenvanger tegen 7 november te verrassen op een gezellige
langverwachte nieuwe kring. Jullie bijdrage hiertoe betekent voor ons heel veel!
Warme, dankbare groeten van juf Els, juf Izabel en alle wolkenvangers
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LEEFSCHOOLNIEUWS VAN DE DIRECTIE
W e rkg roe p P R / mar ke ti ng le e f sc h ool .
Op dinsdag 11 oktober om 20.00u komen we samen in de leraarskamer om de PR van onze school uit te
tekenen. Geert Roels heeft reeds een sneuveltekst opgemaakt zodat we doelgericht aan de slag kunnen
gaan.
Uiteraard is iedereen welkom. Ik weet dat er onder onze ouders ook professionelen zitten en hopelijk
kunnen ook zij even tijd vrijmaken om ons op de goede weg te zetten. Hopelijk tot dinsdag 11 oktober.

Bijzo n de re p r oje c t dag voo r on ze z e s de k la sse r s:
Op maandag 10 oktober wordt er aan onze kinderen van het zesde leerjaar een projectdag “leren kiezen”
aangeboden onder professionele begeleiding van Linda Van Wichelen. In de volgende flashboem zullen
jullie van onze kinderen vernemen hoe dit gelopen is.

C ur s us g e m ac h tig d op z ic h te r:
Gaat door op donderdag 13 oktober van 12.00u tot 12.45u in de klas van juf Els/Izabel. Ouders die hieraan
wensen deel te nemen zijn van harte welkom. Je hebt namelijk dit attest nodig om toezicht te mogen
houden aan de schoolpoort.
Maandag 17 oktober komt in de voormiddag de schoolfotograaf langs.

W ij doe n he t g oe d in o nze le e fsc h oo l.
Samen met Stefaan D’Hondt van de pedagogisch begeleidingsdienst hebben we de resultaten van de
OVSG-toetsen geanalyseerd. OVSG-toetsen worden op het einde van het schooljaar afgenomen van de
zesdeklassers en meten in welke mate de kinderen de eindtermen bereikt hebben. De resultaten zijn net
zoals vorig schooljaar zeer goed dankzij de inzet van ons voltallige team. Wij scoren voor het merendeel
van de onderdelen zelfs hoger dan het Vlaamse gemiddelde en dat wil toch wel iets zeggen. Vandaar ook
dat de middelbare scholen in onze omgeving heel enthousiast zijn om onze kinderen in te schrijven. De
kinderen die onze school verlaten hebben niet alleen een goed gevulde rugzak meegekregen maar zijn ook
creatief, gemotiveerd, kunnen plannen en zelfstandig werken. Niet voor niets pijlers van onze leefschool.
Ook in de komende jaren willen ons niveau hoog houden en het welbevinden en de betrokkenheid van
kinderen en leerkrachten bewaken. Vandaar dat het werken met twee leeftijden in elke groep maandelijks
door het team en directie wordt opgevolgd. Daar waar nodig sturen we reeds bij en schakelen we de hulp
van de pedagogisch begeleiders in om ons zo goed mogelijk te ondersteunen zowel theoretisch als
praktisch. De leerkrachten werken alvast de naad uit hun broek om een vlot verloop en een goede
opvolging in de groepen te garanderen. Op het einde van het schooljaar wordt met het voltallige team de
uiteindelijke balans opgemaakt. We houden jullie verder op de hoogte. Dikke pluim voor onze leerkrachten.

Ki nde ry og a :
ste

Er zijn al enkele kinderen ingeschreven voor de 1 reeks kinderyoga gegeven op onze school door Els
Diependaele. Dit gaat door tijdens de opvang van 16 tot 17u (tot 8 jarigen) en van 17 tot 18u (van 9 tot 12
jarigen) op 8, 15, 22, 29 november en 6 december. Kostprijs: € 37,50.
Heb je nog interesse ? Neem dan vlug contact op met els@viapromessa.be

Martine
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Leefschoolfuif
Beste leefschoolfeesters,
naar jaarlijkse traditie komt er ook dit jaar weer een
spetterende fuif op onze school.
Noteer alvast 3 december in jullie agenda. Die avond
kan je in een ontspannen kader komen genieten van
een bruisend optreden van Radio Negra, een groep
van 3 papa's van onze school, die opslag voor zon en
gezelligheid zorgen. Zij maken jullie ongetwijfeld
warm om nadien nog stevig uit de bol te gaan op de
dansvloer. Of om gezellig te kletsen met je vrienden of
collega-ouders. Wie eerder al op de leefschool kwam
fuiven, weet dat dit een avond wordt om niet te
missen!
Die avond is het inderdaad ook Eurosong for kids.
Maar niet getreurd lieve kinderen. Jullie kunnen gerust
thuis bij de thuiswacht, of bij één van jullie vriendjes
t.v. kijken terwijl mama en papa komen feesten.
Voor jullie voorzien we ook een fuif ergens in
november. Hierover verneem je later meer.
herfstgroet met nazomerse wind!
Izabel

Veldloop
Dag veldlopertjes,
waw! Jullie hebben dat vorige week woensdag allemaal
fantastisch gedaan. Er waren maar liefst 65 kinderen van
de Leefschool aanwezig. Om nog maar te zwijgen over het
aantal sportieve ouders en leerkrachten.
En alweer (het wordt een gewoonte) kaapten we vele
medailles weg: 7 podiumplaatsen! Ook op sportief vlak
mogen we dus zeker gezien worden.
En zeg nu zelf: de afwezigen hadden ongelijk. Het was een
super gezellig evenement: zon, stralende gezichten,
concentratie, inspanning, vermoeidheid, verdriet, troost,
vreugde, aanmoediging, bewondering, verwondering, ...
Kortom, alles wat deel uitmaakt van het leven. Alweer een
dag om nooit te vergeten.
Kijk snel op de site om nog meer foto’s te zien.
sportieve groet,
juf Izabel
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Mos | Greenteam

De Fairtradetip
Van 5 tot en met 15 oktober is het de week van de Fairtrade. Vrijdag 7 oktober organiseerden wij een
duurzame brunch als slotactiviteit van de lessen rond Vredesweek, week van de Fairtrade en als
bewustmakingsactie bij onze leerlingen. De Fairtradeproducten stonden in de kijker. Reacties en terugblik
vinden jullie volgende week hier. Maar wij willen alvast enkele tips geven en een warme oproep plaatsen.

Tip 1 F air t ra de :
Vervang eens 1 product uit je winkelkar door een Fairtradeproduct !

Ti p 2 D uu rzaa m :
Eet lokaal, denk globaal.

W arme op roe p :
Breng jij volgende week vrijdag 14 oktober een stuk seizoensfruit van bij ons mee, voor tijdens de pauze.
(vraag het aan je mama of papa)
Zo zetten wij 14 oktober – wereldvoedseldag samen kracht bij.

Do l op Fai r tra de o f m e e r i n te re s se i n Fai r tra d e :
Feest mee met Oxfam Wereldwinkel Oosterzele!
In 2011 blaast Oxfam Wereldwinkel Oosterzele 20 kaarsjes uit.
Een verjaardag die we niet zomaar willen laten voorbijgaan!
Daarom nodigen we jou en je familie en vrienden uit om met ons komen meevieren...
op zaterdag 15 oktober 2011
in zaal De Rots in Scheldewindeke
van 14u tot 18u.
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Naast een bar, (h)eerlijke proeverijen, een nostalgische terugblik, kinderactiviteiten en veel sfeer zijn er
workshops zoals "Arabisch voor dummies", "Djembé voor beginners", Afrikaanse zang en zelfs Afrikaans
dans met live-begeleiding.
Met de uurregeling ernaast ziet het programma er als volgt uit:

Wat meer is: wij trakteren! Al deze workshops zijn dus kosteloos. Evenmin is er voorkennis vereist, maar
inschrijven is wel noodzakelijk, want de plaatsen zijn beperkt.
En eerst is eerst.
Stuur dus snel een mailtje naar wereldwinkeloosterzele@gmail.com of laat je naam en telefoonnummer
achter in onze winkel.
Dit met de workshop van je voorkeur, de datum van afgifte en je handtekening. Wij bevestigen zo snel
mogelijk of je kan deelnemen.
Ter gelegenheid van het jubileumfeest dat samenvalt met de nationale Wereldwinkeldag
is de winkel op 15 oktober trouwens uitzonderlijk gans de dag geopend.
Men zegge het voort!
Hopelijk zien we elkaar op 15 oktober, om het glas te heffen op de volgende 20 jaar!
Hartelijke groet,
Het wereldwinkelteam van Oxfam Oosterzele.
PS: Mogelijks ontving je deze mail tweemaal - of nog vaker. In dat geval: onze excuses. Dit betekent alleen dat
we je er écht bij willen!
Oxfam Wereldwinkel Oosterzele
Stationsstraat 9
9860 Scheldewindeke
wereldwinkeloosterzele@gmail.com
www.oww.be/oosterzele <http://www.oww.be/oosterzele>
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GEVRAAGD | GEZOCHT
Hallo iedereen,
Wegens blijvend vermist… een berichtje in de flashboem
Bram Van de Vijver(schildpadje) verloor , nu ongeveer 2 weken geleden, zijn net nieuwe knalrode fleece
van het merk Quecha.
Zijn fleece was genaamtekend met BRAM VDV.
Indien iemand zijn fleece zag of deze per ongeluk mee naar huis nam, we zouden hem heel graag terug
hebben.
Bram zou blij zijn!
Noor (mama van Bram – schildpadjes)
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