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E D I T O R I A A L

AGENDA

Hallo iedereen!
Wat gaat de tijd toch snel!
Het nieuwe schooljaar is nog maar goed en wel uit de startblokken. We
raken net een beetje aan elkaar en de nieuwe klas gewend en… hier
hebben we ze al: de herfstvakantie!

 29 oktober 2011: Bouwen aan de
kring van de Wolkenvangers.
Vrijwilligers?
 9 november 2011:
Leefgroepvergadering: Lg1 (19u-20u),
Lg4 (20u-21u), Lg3 (21u-22u).
 11 november 2011 - 10u:
Herdenkingsmoment van 11
november.
 16 november 2011 - 20.15u:
Vergadering werkgroep PR.
 18 november 2011: Praatcafé.
 19 november 2011: Herfstwerkdag.
 3 december 2011: Leefschoolfuif.
 13 januari 2012 - 18u:
Nieuwjaarsreceptie.
 17 februari 2012: Carnaval.
 30 maart 2012: Praatcafé.
 22 april 2012: Lentefeest.
 2 juni 2012: Leefschoolfeest.

We kijken er natuurlijk allemaal wel naar uit. Heel de dag buiten
ravotten, mooie wandelingen maken, het binnen lekker knus en gezellig
maken, … Tijd dus voor typische ‘herfstige’ dingen!
Nu denken jullie misschien dat we de voorbije week daarover al volop
gedroomd en gefantaseerd hebben, maar jullie hebben het mis!
Alle leefscholertjes hebben het nog erg druk gehad…
Lees maar mee!
Voor wie houdt van mooie gedichten: check zeker de rubriek POËZIE!
Een echte aanrader!
Alvast een prettige vakantie!
Geniet er volop van!
Liefs,Sarah

LEEFGROEPBERICHTEN
Leefgroep 1 | Schelpjes
Lieve mensen,
Het was een heerlijke week:
Luca is grote broer geworden van een prachtige baby Mats! We
hebben hem al allemaal bewonderd.
We hebben gebakken, geproefd, gewacht en dan genoten samen
met onze grootouders van al dat lekkers.
Dansen op een podium voor een volle zaal is voor ons geen enkel
probleem. We willen het zelfs nog eens doen :-).
En nu is het vakantie! Joepie!
Geniet van de vallende blaadjes, van jullie schatjes, van elkaar,…
Zoenen van de schelpjes
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MENU
 Maandag 07/11: soep + lasagne met
een broodje en rauwe groenten
 Dinsdag 08/11: soep + vegetarische
gyros/ gyros met rijst en 4 soorten fijne
groentjes
 Donderdag 10/11: soep+ vol au vent
met balletjes en champignonsaus en
aardappelen
 Vrijdag 11/11: geen school

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
Hallo iedereen.
Hier weer wat nieuws uit onze klasjes. We maakten samen met elk kind een stamboom. De kleuters vonden
het heel boeiend om van zichzelf en anderen te weten te komen hoe hun familie in elkaar zit. Ter
voorbereiding van het grootouderfeest werd er geluisterd naar muziek uit de oude doos. We hebben twee
dansjes geleerd, en we maakten heerlijke dingen zoals wentelteefjes, chocoschuim, cupcakes, vlaai,
kriekentaart, rotjes, koekjes,.. .
Op donderdagnamiddag was het dan eindelijk zover. Alle oma’s, opa’s, meme’s en pepe’s kwamen ons vol
trots bewonderen tijdens ons optreden. Daarna hebben ze genoten van een kopje koffie met zelfgemaakte
lekkernijen, terwijl ze de klasruimte van hun kleinkind(eren) konden aanschouwen.
Op vrijdag werden we allemaal vastgelegd op doek (klasfoto’s), en hebben we een kookactiviteitje in het
Frans gedaan.
Bedankt aan de grootouders van Nanou om te helpen bij het bakken van de wentelteefjes, en dank aan de
oma van Ella D.C., voor het beschilderen van de kaarsjes.
Geniet van de mooie herfstkleuren, en tot na de vakantie.
Sofie en Valentine.

Leefgroep 3 | Zeepaardjes en Maanvisjes
Wat rook het toch heerlijk deze week in onze klassen naar wafeltjes, pannenkoeken en vlaaien. De kinderen
bakten er op las en dit allemaal om hun grootouders eens te kunnen verwennen. Een hartelijke dank aan
alle mama’s die kwamen meehelpen of thuis lekkere gebakjes maakten.
Deze week kregen we het prototype van onze eigen CD. Iedereen luisterde gespannen naar de opnames.
We konden het bijna niet geloven dat wij het waren op dat schijfje. Dank je wel Geert (papa van Annelies).
Je maakte er echt iets unieks van! Alle kinderen willen natuurlijk deze CD mee naar huis nemen. Geert Roels
(papa van Lena) is bereid om voor alle kinderen een copy te maken. Dank u wel Geert! Na de vakantie
krijgen de kinderen het CD’tje mee.
N.a.v. het grootouderfeest willen we na de vakantie een thema doen rond de levenslijn. We willen graag de
levenslijn van de kinderen zelf, hun ouders en grootouders concreet maken a.d.h.v. speelgoed. Hiervoor
mogen de kinderen speelgoed meebrengen van als ze baby, peuter en kleuter waren. Maar ook speelgoed
van mama en papa of oma en opa zou heel tof zijn.
Maar eerst gaan we met z’n allen genieten van een welverdiende vakantie!
Groetjes van juf Kaat

Leefgroep 4 | Stokstaartjes
Deze week hebben we ons project gekozen. Het is : Hoe organiseer je een concert ?
We hebben een vrije tekst over halloween gemaakt.
We hebben het ook gehad over ons respect in de klas.
Het vierde heeft ook een bundeltje over halloween gemaakt.
Dit was het dan
van de stokstaartjes
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Leefgroep 4 | Gekko’s
Dag allemaal!
Deze week stond helemaal in het teken van Halloween.
We deden verschillende leuke, maar vooral leerrijke dingen:
- We leerden waar Halloween eigenlijk vandaan komt en waarom we het vieren.
- We zongen een lied over 7 heksen die een lekker soepje maakten.
- Ook een versje kon niet ontsnappen aan onze gretige klauwtjes.
- We maakten mooie tekeningen.
Het hoogtepunt van de week was natuurlijk ons Halloweenfeest!
Vrijdagmorgen maakten we pompoensoep, versierden we de klas en brachten alles in gereedheid voor de
‘party’ 
In de namiddag maakten we ons klaar voor het grote heksenbal en vierden we erop los!
Maandag hadden we nog een ander ‘bal’, namelijk het Jody-, Pim- & Sophie-bal 
Jawel, zij verjaarden alle drie op dezelfde dag (23 oktober)!
Ons volgende project zal over muziek gaan.
Maar daar gaan we nu nog niets over vertellen.
Wij gaan eerst lekker van onze vakantie genieten! Want wij hebben ze erg verdiend! 
Tot over twee weekjes!
De griezelende Gekko’s

Leefgroep 5 | Wolkenvangers
Beste leefscholers,
Deze week zijn we begonnen met opnemen van onze opnames voor ons eigen tv-programma.
Donderdag moesten de 5des naar het CLB, en de 6des hebben een stuk van onze nieuwe kring gemaakt.
Zaterdag gaan we de kring helemaal klaarmaken.
Zodat we na de vakantie kunnen starten in onze nieuwe kring.
Dus als je zin hebt om te komen helpen op de eerste zaterdag van de vakantie, ... kom maar af.
Groetjes van Noor en Marte

Leefgroep 5 | Feniksen
Beste lezertjes,
Ons project is minitijdprojectjes en die zijn tv,woestijn en zee.
Wij beginnen aan tv.
Nu wat uitleg:
Wij zijn bezig met een film aan het maken. We zijn vrijdag naar de VRT geweest om de Ketnet studio te
bezoeken.
We hebben ook een tv uit elkaar gehaald en de werking van een beeldbuis besproken.
Groetjes, Thimo en Flor
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LEEFSCHOOLNIEUWS VAN DE DIRECTIE
He r de n kin gs mome n t v an 11 n ove mbe r i . s .m . gemeen te be s tu u r e n o u d s trij de rs b on d in VB S L an ds ko u te r .
10.00u: ontvangstrede van NSB-voorzitter Jozef Claes
Aansluitend gastspreekster Arlette Breynaert-Delvoy rond haar boek “De wraak van het Molenbos” +
fotoreportage met origineel materiaal uit 1914-1918
Daarna stoet naar het monument van de gesneuvelden voor een bloemenhulde en een korte bezinning.
Afsluiten met receptie.

L e e fg roep verga de rin g voo r a lle o u de r s va n le efgr oep 1 , 4 e n 3 .
Dit is een moment waarop de leerkrachten hun projectwerking voorstellen en aansluitend de ouders de
kans geven om vragen te stellen rond de algemene klaswerking. Breng alvast je vragen mee zodat het een
boeiende avond wordt.
19.00u-20.00u: leefgroep 1
20.00u- 21.00u leefgroep 4
21.00u-22.00u leefgroep 3.
We starten tijdig.

W e rkg roep P R :
Komt terug bijeen op woensdag 16 november om 20.15u in de leraarskamer. Het is de bedoeling om de
voorgestelde ideeën concreter uit te werken. Hopelijk kunnen we op een talrijke opkomst rekenen.
Fijne vakantie iedereen en tot 7 november…

Mos | Duurzame en smaakvolle herfsttip
Joepie, herfstvakantie in zicht. Dolle herfstpret verzekerd. Je kan de herfst en zijn vruchten ook thuis bij je
binnenbrengen. Wil je je huis in een herfstkleedje steken dan kan je met natuurlijke herfstmaterialen heel
wat sfeer maken. Maar ook in je keuken kan je de herfst heerlijk laten geuren. Met seizoensgebonden
groenten en fruit valt er immers heel wat te bereiden.
Pompoenen zijn nu op zijn best en kunnen voor dubbel gebruik ingezet worden, wat dacht je van een
uitgeholde pompoen waarvan we het vruchtvlees gebruiken voor een heerlijk soepje en wat rest als
decoratie.
Ook de ‘Durondeau’ peren zijn nu op zijn best en zijn heerlijk in dessertjes overgoten met chocoladesaus of
gestoofd als bijgerechtje.
Maar er zijn nog zoveel andere seizoensgebonden producten te vinden.
De twee belangrijkste voordelen zijn:
Je eet gevarieerd.
Je ecologische voetafdruk krimpt er aanzienlijk door.
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Alles over seizoensgebonden producten is terug te vinden op de website van VELT(Vereniging Ecologisch
Leven en Tuinieren): www.velt.be alsook op de website van EVA (Ecologisch Verantwoord Alternatief)
www.vegetarisme.be.
Herfstgroeten voor een fijne vakantie.
Juf Ann

VERSLAG VERGADERING OUDERVERENIGING
1. Welkom
2. Opvolging vorig verslag
Oproep carpool naar voorjaar plaatsen
 brainstorm praatcafé bekijken
- Kaas- en streekbierenavond: vrijwilligers?
- Foto-fietstocht: vrijwilligers?
- Sneukeltocht: vrijwilligers?
- Werkgroep 20 jaar leefschool dit jaar al opstarten

Wie zich geroepen voelt om nog een activiteit te organiseren..
laat je gaan !
3. Kalender verder aanvullen

18/10
27/10
18/11
19/11
1/12
3/12
13/1
17/2
28/2
30/3
22/4
26/4
2/6

Vergadering oudervereniging
Grootouderfeest
Praatcafé
Herfstwerkdag
Vergadering oudervereniging
Concert/fuif
Nieuwjaarsreceptie / wintervertellingen
Carnaval
Vergadering oudervereniging
Lentewerkdag
Praatcafé
Communie/lentefeest
Vergadering oudervereniging
Leefschoolfeest: “Techniek in de kijker”

Greenteam

Greenteam

Praatcafé’s / koffiecafé’s

Graag nog helpende handen
bij het praatcafé van 18/11 !
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4. Werkgroepennieuws

Zit er een activiteit tussen
waar je wel je schouders wil onderzetten?
Neem gerust contact op of sluit aan bij de vergadering!
Greenteam

Organiseren herfst- en
lentewerkdag en nog zoveel meer

Katrijn, Geert, Ann, Mathieu, Sandra,
Nouch

Techniekteam

Verdere uitwerking jaarthema

Nouch

Sjorteam

Gaan op bezoek naar cirque

Noor, Veerle, Nele

Flashmob/promo

Gaan verder ideetjes uitdenken om
leerlingeninstroom te vergroten en
de school verder in de kijker te
brengen

Izabel, Veerle,Katrijn, Noor, Nele

Visieteam

Gaan meedenken rond waar de
oudervereniging voor staat binnen
de leefschool
Organiseren de praatcafé’s –
koffiecafé’s

Bene; Nicole, Nelle

Praatcafé

Veerle, Geert, Ingrid, Veronique,
Pieter

Concert/fuif

Nele, Izabel, Gaëlle, Veerle, Aster

Nieuwjaarsreceptie

Peter, Geert, Els, Valentine, Bene,
Katrien

Communie/lentefeest

An, Ellen, ouders met communicant,
feesteling van vorig jaar

Leefschoolfeest

Izabel, Nelle, Nouche

- Werkgroep nieuwjaarsreceptie: Volop geheime plannen aan het smeden…
- Werkgroep PR: komen terug samen op 16/11. Hebben al een aantal leuke initiatieven in gedachten…
Tot Dan !
Kristy ( mama Stan, Marik, Jurre )
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POËZIE
Een prachtige vrije tekst geschreven door 2 wolkenvangers:
Maanvisjes

Zeepaardjes

Schattig zijn ze wel

Ze wonen in de zee

Ondeugend zijn ze ook

Ze hebben krulstaartjes

Ze maken een grote bel

Wil je met ze mee

ik zag het toen ik dook

dan zie je de …zeepaardjes!

Gekko’s

Stokstaartjes

Ze zijn klein

Hun staartjes staan altijd stijf

Ze hebben verschillende kleuren

Hun staartjes staan altijd recht

Ze doen je geen pijn

Ze wonen in een koud verblijf

ze gaan je juist opfleuren

in jagen zijn ze niet zo slecht

Feniksen

Wolkenvangers
Ze zijn geen mens
Ze zijn geen dier
Je doet een wens
en ze zijn hier

Ze spuwen vuur
Ze blussen met water
Ze doen het puur…
voor later

Door: Maja en Jora

En nog een wondermooi gedicht geschreven door een Feniks:
Muziek
Muziek is feest, muziek is pret.
Alle liedjes van A tot Z.
Gitaar, viool, fagot en fluit.
Hoe komt die klank er toch uit?
Do, re, mi, fa, sol, la, si
Wat een leuke melodie.
Een toon hoger, een toon lager
Dan wat sneller en wat trager
Solo, tutti, of orkest,
Ze doen allemaal hun best

Door: Leclercq Kobe
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GEVRAAGD | GEZOCHT
Super-coole oproep
Op 3 december verwelkomen we jullie weer op de schitterende leefschoolfuif!!
Maar er is meer:
Stuur ons je 'all-time' favoriete top-5 van zalige, dansbare, ontploffende, swingende,
zwoele en niet-te-missen fuifnummers door en dan is de kans groot dat de onovertroffen DJ William
(papa van Basje) die voor u draait!!
Als dat niet prachtig is...

DOEN !
Lijstje opsturen naar: fuif@leefschool.be vóór 25 november '11
Merci!!

Hippe sjaal
Op maandag 10 oktober ben ik mijn hippe sjaal verloren.
Het is een donkergrijze katoenen sjaal, met sterretjes op in meerdere kleuren (geel, rood, blauw, groen).
Ik heb al gekeken in de verloren voorwerpen bak maar hij lijkt er niet in te zitten...
Hij was net nieuw (van de Zara-keten) en jammer genoeg nog niet genaamtekend...
Moest je hem ergens gezien hebben en mij iets laten weten, dan zou ik heel blij zijn!
Noor Broekaert (1e leerjaar, Zeepaardjes)
Hartelijke dank,
Karolien
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