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E D I T O R I A A L

AGENDA

Dag iedereen,

 donderdag 9 februari
leefgroepvergadering:
19u - 20u: gekko's,
20u - 21u: maanvisjes en zeepaardjes.

Mutsen, wanten, sjaals, dikke jassen,… want ’t is koud koud koud.
Eindelijk is Koning Winter daar. In de klassen wordt er stevig
doorgewerkt en kijken de kinderen uit naar de valentijnsfuif van
zaterdag 11 februari. Kaarten kan je kopen bij juf of meester.

 donderdag 9 februari 20u
PR-werkgroep

Groetjes, Sofie

 zaterdag 11 februari: kinderfuif.

LEEFGROEPBERICHTEN

 donderdag 16 februari:
dikke truiendag.

Leefgroep 2 | Schildpadjes en de
kikkertjes
Ons project vouwen en plooien hebben we deze week afgewerkt. De
meeste kleuters kunnen nu al alleen een goedje en een vlieger
maken. Andere kinderen hebben hier en daar nog wat hulp nodig.
Volgende week houden we een inoefenweek, observeren we de
kinderen tijdens hun spel, en bij de derde kleuterklassers nemen we
de ‘Toetertest’ af (geen nieuws is goed nieuws).Later dit jaar wordt er
nog een test afgenomen, en deze bespreken we tijdens het
oudercontact.
Jarigen: Bedankt voor al het lekkers en de mooie klascadeautjes!
Pablo en Niels zijn nu 6 jaar, en Bas is 5 geworden! Dikke proficiat.
Woensdag 8 februari zullen Nele en Rozemarijn in onze leefgroep
staan. Wij zijn op een bijscholing van ‘Schrijfdans’.
Groetjes van Valentine en Sofie.

Leefgroep 3 | Zeepaardjes en Maanvisjes
Hallo allemaal,
Deze week leerden we alles over de spijsvertering, het gebit, de
verschillende smaken. We poetsten onze tanden uitgebreid, we
deden enkele smaaktestjes en bekeken enkele filmpjes op
internet:beeldbank.nl Kortom we weten alles over de weg dat ons
voedsel aflegt in ons lichaam. Donderdagnamiddag brachten we een
bezoekje aan Naturelle. Daar kregen we uitleg over gezonde voeding.
En dat er ook gezonde suiker bestaat nl. Stevia suiker. Dit is een
natuurlijke suiker gemaakt van een Zuid-Amerikaanse plant. Hartelijk
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 vrijdag 17 februari 2012:
Carnaval.
 vrijdag 30 maart 2012:
Praatcafé.
 zondag 22 april 2012:
Lentefeest.
 zaterdag 2 juni 2012:
Leefschoolfeest.

MENU
 Maandag 6 februari:
soep + spaghetti Bolognaise en
gemalen kaas
 Dinsdag 7 februari:
soep + veggie loempia/ vlees loempia
met rijst en zoet zure saus
 Donderdag 9 februari:
soep + braadworst met appelmoes en
frieten
 Vrijdag 10 februari:
soep + hamburger met stamppot van
prei

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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dank Bea voor je gastvrijheid. Volgende week maandag gaan we dan zelf in de kookpot roeren. De
zeepaardjes maken soep en de maanvisjes gaan gezonde vruchtensapjes maken. Elk kind kreeg vrijdag een
boodschappenlijstje mee. Gelieve alles mee te geven tegen maandag. Wie graag komt mee helpen is van
harte welkom. Wie een sapcentrifuge heeft mag deze meebrengen. Dinsdag en vrijdag kwam juf Marjolein
in de klas bij de kinderen van N1 omdat juf Kaat naar een bespreking moest gaan. Dat vonden de kinderen
heel fijn. Dank u wel juf Marjolein om eens te komen inspringen.
Donderdagavond worden jullie verwacht op onze leefgroepvergadering van 20 tot 21 uur. Waarin we wat
uitleg willen geven over de braingym in N1, het verloop van de kringen en al jullie vragen besproken kunnen
worden.
Tot volgende week en deze belooft heel gezond en smakelijk te worden.
Juf Sofie en juf Kaat

Leefgroep 4 | Stokstaartjes
Hallo iedereen !
Brrr... wat is het koud! Daarom zijn wij er ook stevig ingevlogen! We hebben al ""lesvoorbereidingen"
uitgeschreven voor het circusatelier dat we volgende week aan leefgroep 3 zullen geven. We oefenden ook
al heel wat circustechnieken. Enkele vragen houden ons wel erg bezig: wanneer is circus ontstaan en waar?
Hoe zag die er dan vroeger uit? Circus in Vlaanderen en in gans de wereld... daar zoeken we nog informatie
rond. Hopelijk vinden we vele antwoorden. Morgen gaan we proberen om zelf jongleerballetjes te maken,
joepie!
Groetjes en hou elkaar warm.
De Stokstaartjes x

Leefgroep 4 | Gekko’s
Tuut Tuuuuuuuuuuuuut,
Deze week zijn we van start gegaan met ons nieuw project 'hoe neem je de trein'. We maakten samen een
planning op en zijn ook al gestart met het opzoekwerk. Lorin en Noa brachten een trein mee naar de klas
waar gespeeld kan mee worden tijdens vrije momenten! Volgende week dinsdag brengen we een bezoek
aan het speelgoedmuseum in Mechelen (zie briefje). Deze week was Tosca jarig en bracht ze heerlijke
koekjes mee naar de klas. Bedankt grote meid! Veronique bracht donderdagmorgen een bezoekje in de
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kring en maakte ons met haar braingym helemaal wakker. Bedankt Veronique, nu kunnen we met volle
energie de dag starten!!!
Niveau 4 leerde een super en keitof werkwoordenrap, dus ouders, vanaf heden kunnen jullie meerappen
met de werkwoorden.Tot de volgende halte...
Uitstap speelgoedmuseum Mechelen.
Vertrek : 9u stipt

Leefgroep 5 | Wolkenvangers en Feniksen
Op vrijdag 10 februari gaat de zesde klas naar een quiz in de middenschool van Wetteren (aan de
Noordlaan). De quiz begint om 13.00 u (Djuro brengt ons erheen) en eindigt om 15.15 u. We zoeken enkele
ouders die ons daar kunnen ophalen en terugbrengen naar school. Kinderen die vanuit Wetteren
rechtstreeks naar huis willen / kunnen, kunnen daarvoor de toestemming krijgen als de ouders een briefje
meegeven. U kunt ook enkel uw kind daar komen ophalen. Geeft u ons zo snel mogelijk een seintje.
Met dank,
Geert, Els en Izabel

Uitnodiging valentijnsfuif 11 februari 2012

Leefgroep 5 | Wolkenvangers
Hallo beste lezertjes,
We zijn nog steeds bezig met ons project beroepen. Vorige donderdag mochten we stage lopen bij juf
Sofie en juf Valentine. Dat was een hele, leuke ervaring maar niet altijd even gemakkelijk. Sommigen
ondervonden aan den lijve dat een goede voorbereiding goud waard is. Bedankt juf Sofie en juf Valentine!
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Vrijdag zochten we spreekwoorden op die te maken hadden met de beroepen waar we meer wilden over
weten. Maandag werden we verwacht bij bakkerij Rijckaert in Scheldewindeke. We gingen te voet want de
buschauffeur was er niet. De bakker had zichzelf 's nachts gefilmd met de webcam. Zo konden we niet
alleen de machines maar ook het hele proces zien. Het was een zeer interessante uitleg. Na afloop kregen
we nog een heerlijke sandwich! Dinsdag werden we ondergedompeld in de wondere wereld van de
elektriciteit. De opgedane kennis werd meteen toegepast. Zo maakten de brouwers een inbraakalarm, de
leerkrachten L.O. een zenuwspiraal, de kleuterleidsters een elektrospel, de bakkers een winkelbel, ...
Tot de volgende keer !
Juf Els en de Wolkenvangers

LEEFSCHOOLNIEUWS VAN DE DIRECTIE.
Ve rv angi ng :
Leerkracht lager onderwijs:
Ik ben op zoek naar een leerkracht lager onderwijs die fulltime kan komen tot aan de krokusvakantie ter
vervanging van meester Geert.
Mocht je anders iemand kennen die halftijds kan aanvullen geef dan gerust naam en telefoonnummer door
want ik heb reeds meerdere mensen gecontacteerd, doch zonder resultaat. Tot en met 1 februari werd de
vervanging opgenomen door juf Elke en mezelf. Van 2 februari tot en met 8 februari staat juf Els al bij de
Feniksen.
Onderhoud en keuken:
Ik ben eveneens op zoek naar iemand voor 19/38 die kan komen poetsen en kan meehelpen in de keuken.
Deze vervanging duurt tot 29 februari.
Hopelijk vinden we snel de gepaste mensen.
Alvast dank bij voorbaat.

Uile n i n de kl as
Dinsdag 7 februari krijgen de kinderen van leefgroep 5 in de namiddag een lessenpakket rond uilen
aangeboden o.l.v. Dirk Fiers. Dirk en Matthieu heel erg bedankt dat onze kinderen dit aanbod krijgen.

A c t uaq uiz
Vrijdag 10 februari gaan de zesdeklassers naar de campus Wetteren voor de actuaquiz. Hiervoor hebben ze
de afgelopen weken de actualiteit via kranten en nieuws opgevolgd. Juf Els gaat mee als begeleider.
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In sc hrij ving v oo r 20 1 2 - 20 1 3:
De voorrangsperiode voor broers en zussen is verstreken. Vanaf nu kunnen alle resterende plaatsen door
kinderen geboren t.e.m. 13 november 2010 ingenomen worden. Kinderen die geboren zijn na 13 november
2010 kunnen zich nu nog niet inschrijven maar dit kan wel vanaf 1 september 2012.

Sl ui te n va n he t hek :
Zoals je reeds kon merken heeft Djuro een extra sluiting op het hek geplaatst aan de Keiberg. Gelieve dit
steeds goed te sluiten voor de veiligheid van onze kinderen.
Dank voor je medewerking

MOVE tegen PESTEN .
Move jij ook mee tegen pesten?
Wij, de kinderen van de leefschool wel!
De oudsten van leefgroep 5 leerden gisteren bij juf Izabel het 'Move-tegen-pesten-lied' en oefenden ook al
de bijhorende dans, euh ... zeg maar 'move' (klinkt veel cooler).
Juf Carmen zal hem volgende week aanleren aan leefgroep 4, juf Sofie aan leefgroep 3 en juf Adelheid aan
de kleuters.
Bedoeling is dat we op 16 februari met de ganse school het lied zingen en dansen om zo een signaal te
geven met vele andere Vlaamse scholen tegen pesten.
Move jij ook mee?
Oefenen maar op http://www.youtube.com/watch?v=RYtOa-dHwPk (move tegen pesten: dans je mee?) of via
de ketnet-site. Op het forum zullen wij de Move tegen pesten ook zingen
Veel plezier!
Juf Izabel

Greenteam
Ee n win te rse v ogel tip .
Nu de winter eindelijk echt winter is, kunnen we als kleine, maar evenzeer als grote mensjes extra oog
hebben voor de vogels. Door al het strooizout op de weg en de vrieskou vinden onze gevleugelde vrienden
amper drinkwater. Want met strooizout vervuild water daar worden vogels alleen maar ziek van.
Naast een vetbol of wat graantjes op de voederplank, is het interessant om de vogels van wat extra
drinkwater te voorzien.
Het is ook belangrijk van je voederplaats een plek te geven waar de vogels ongestoord kunnen eten en de
vijand kunnen zien naderen.

Dikk e tr uie n dag
De strijd tegen de opwarming van de aarde is het leukst en het efficiëntst als we die samen voeren. Eén
graadje minder verwarmen merk je nauwelijks, maar betekent wel 7% minder stookkosten en
broeikasgassen. Dus doet de leefschool mee aan de ‘dikke truiendag’ op donderdag 16 februari.
Vergeet je trui niet.
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