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E D I T O R I A A L

AGENDA

Hallo,

 25 oktober 2011:
leefgroepvergadering: Lg2 (19u-20u),
Lg5 (20u-21u)
 27 oktober 2011 van 14 – 15.40u
grootouderfeest
 28 oktober 2011 uitstap lfg5 naar
V.R.T : meebrengen lunchpakket
 28 oktober 2011
schoolfotograaf & rapport
 9 november 2011:
Leefgroepvergadering: Lg1 (19u20u), Lg4 (20u-21u), Lg3 (21u-22u)
 16 november 2011 - 20.15 u.
vergadering PR-werkgroep
 18 november 2011
praatcafé
 19 november 2011
herfstwerkdag
 29 november 2011
voordracht "leren leren"
 13 januari 2012 – 18u
nieuwjaarsreceptie

De koude heeft zijn intrede gedaan, maar daarom wordt het niet
minder gezellig in de klassen. Daar blijft het een drukste van
jewelste. Zelfs in de herfstvakantie worden de handen uit de
mouwen gestoken en gaan de Wolkenvangers hun klas eens grondig
aanpakken. Allen daarheen.
Veel leesplezier
Katrien

Warme oproep van de 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
(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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MENU
 Maandag 24/10: soep + spaghetti
Bolognaise met gemalen kaas
 Dinsdag 25/10: soep + gepaneerde
quornfilet/fish-sticks, sla, tomaten,
wortelen, komkommer en
aardappelpuree
 Donderdag 27/10: soep + stoofvlees
met appelmoes en frieten
 Vrijdag 28/10: soep + kaasburgers
met stamppot van knolselder en
wortelen

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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LEEFGROEPBERICHTEN
Leefgroep 4 | Gekko’s en stokstaartjes
Maandag was onze juf wat ziekjes.
We hebben dan de hele dag met juf Els gewerkt.
We deden deze week LVS-toetsen en sprokkelden onderwerpen voor een nieuw project.
Volgende week laten we jullie zeker weten wat het geworden is!
Tijdens zwemmen hebben we leuke oefeningen gedaan.
We moesten al watertrappelend een balletje naar elkaar gooien. Zéér vermoeiend maar tof!
Prettig weekend en tot de volgende!
De Gekko's

Vorige week donderdag was het projectdag.Het was heel leuk.
We hebben onze kleren aangedaan van de prehistorie, oudheid, middeleeuwern en de nieuwe tijd.
Maandag hebben we de brieven besproken van oma en opa.

Dinsdag hebben we de proiecten

gesprokkeld.
Woensdag: hebben we gezwommen.

Donderdag: hebben we het forum voorbereid.

Margot en Astrid (stokstaartjes)

Leefgroep 5 | Wolkenvangers
Dag lieve lezers,
De kogel is door de kerk! Het was geen makkelijke beslissing. Er waren 3 interessante projectvoorstellen die
er na 2 reclamerondes alle 3 ongeveer even sterk uitkwamen.
Na veel afwegen van allerlei voorstellen en suggesties, stemden we over hoe we het zouden aanpakken.
Het werd: de 3 projecten na elkaar laten komen en ze elk beknopt houden (2-tal weken). Ons eerste project
dat nu al goed loopt is: Hoe maken we een t.v.-programma? De planning is gemaakt en tegen eind
volgende week hopen we al heel wat bereikt te hebben! Je hoort er nog van. We verklappen alvast dat we
volgende vrijdag op uitstap mogen naar de V.R.T.! (zie agenda!)
Na de vakantie werken we nog even ons eindproduct af en dan starten we al met het project over water en
zee. En daarna gaan we naar de woestijn!
Oef, we zweten al!
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LEEFSCHOOLNIEUWS VAN DE DIRECTIE
Be t re f t aa nv raag s c hoo lt oe la g e :
Nog te weinig rechthebbende ouders vragen een schooltoelage aan.
Heb je interesse? Kom dan gerust de brochure ophalen op het secretariaat of ga rechtstreeks naar de
website www.studietoelagen.be of bel 1700 (gratis nummer).

Fra n se ta ali ni tia tie :
Zoals je kan merken zal je kind nu en dan al eens een Frans woordje brengen. Dit komt omdat we wekelijks
aan alle kinderen t.e.m. leefgroep 4 Frans aanbieden. Voor kinderen in leefgroep 5 worden alle andere
mogelijke talen aangeboden. We hebben met de leerkrachten een leerlijn uitgetekend van bij de jongste
de
kleuters tot en met het 6 leerjaar zodat er verschillende items aan bod komen. Er werd een
ondersteunende methode aangekocht voor leefgroep 3 en 4 die eveneens op een speelse wijze kinderen
laat genieten van de Franse taal.

Sc h oo lf o to g raa f :
Omwille van een technisch defect aan de camera kon het fotograferen niet doorgaan op maandag 17
oktober. Nieuwe datum: vrijdag 28 oktober in de voormiddag.
Martine

MOS/GREENTEAM
Kr i ng lo op tip

22 oktober 2011 - Dag van de kringwinkel
Komende zaterdag houden alle kringwinkels opendeur. Je wordt er verwelkomd met een kopje soep,
bovendien mag je je kopje achteraf mee naar huis nemen.
Een uitgelezen kans om kennis te maken met een duurzame manier van aankopen.
De Kringwinkel in je buurt vind je op www.dekringwinkel.be

GEVRAAGD | GEZOCHT
He lp ! On ze kin de re n w or de n te s ne l g r oo t .
We hebben ‘Skates’ en Fietsen te koop waar ze uitgegroeid zijn
SKATES (verstelbare maten ) maat 31 – 34 (hebben we 2 paar van) en maat 32 – 35 (20 euro/ paar)
2 FIETSEN (ongeveer voor 8-11 jarigen) 50 euro.
Interesse : 053 629163 of vraag het gewoon
Pascal en Sigrid (ouders van Warre en Leni)
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