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E D I T O R I A A L
Oproep !
Je kan er niet naast kijken maar de leefschool is vanaf heden in het
bezit van een blinkende koets. Iedereen staat te trapelen om er een
ritje mee te maken. De kinderen, maar ook Djuro en Nadine varen er
wel bij.
We zoeken alleen nog naar geschikte costumering voor onze
busbegeleiders. Wie voorstellen heeft gelieve ze binnen te brengen
bij juf Kaat of Juf Carmen.
Groetjes

LEEFGROEPBERICHTEN
Leefgroep 1 l Schelpjes
Deze week hebben we de hele week rond gaatjes en buizen
gewerkt. We gooiden ballen door grote en kleine gaatjes. We
verstopten ons onder een gaatjeslaken, raad maar eens wie ik
ben! Samen hebben we soep gemaakt van prei, selder, wortel en
tomaat, mmm zo lekker.
Voor mij was het een fijne start in dit schelpenklasje, ik hoop voor
jullie schelpje ook. Alvast bedankt voor het vele materiaal dat
jullie hebben meegebracht.

AGENDA.
 Maandag 19 maart 2012: 19u30
Vergadering voor alle ouders met een
feesteling zedenleer
 Zaterdag 24 maart
van 15 u tot 17.30u.
Lentewerkdag/workshop
insectenverblijf maken
 Vrijdag 30 maart 2012: Praatcafé.
 Zondag 22 april 2012: Lentefeest.
 Woensdag 25 april: Vaccinatie voor
5de leerjaar op school door CLB .
 Donderdag 26 april: oudervereniging
 Zaterdag 2 juni 2012: Leefschoolfeest

MENU
 Maandag 5 maart:
soep + kippenbrokjes met
tomatenblokjes en pastinaak en pasta
 Dinsdag 6 maart:
soep + quorn- filet/ braadworst en
groene boontjes en aardappelgratin

Lieve groetjes,
Dina

 Donderdag 8 maart:
soep + balletjes in tomatensaus met
champignons en rauwkost en frieten

Leefgroep 3 | Zeepaardjes en
Maanvisjes

 Vrijdag 9 maart:
soep + vissticks met rijst en erwten en
maïs en tartaar

Dag iedereen in onze wondere onderwaterwereld,

DEADLINES

Deze week zijn we gestart met het project: Hoe voorspel je het
weer? Daarin willen we ons ontpoppen als ware weermannen en vrouwen. De planning kregen jullie reeds mee in het agenda.
Daarin kon je lezen dat we op zoek zijn naar personen die kunnen
filmen. Ook zou het fijn zijn om in de klas een barometer te
hebben zowel antieke als moderne, kompassen kunnen we ook
gebruiken.
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 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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Dinsdag brachten we een bezoek aan de bib in het kader van de jeugdboekenweek. Daar kregen de
kinderen een voorstelling te zien van Leen Persijn.
Vrijdag konden we nu ook in het eerste leerjaar starten met niveaulezen dankzij de talrijke opkomst van de
leesouders. Dank u wel voor jullie medewerking!!!!
Volgende week maandag is juf Kaat op bijscholing en komt juf Els in de klas van N1 en de zeepaardjes.
Warme groeten

Leefgroep 4 De Gekko’s
Eindstation leefschool Oosterzele...
deze week konden we ons ten volle uitleven in creativiteit! We maakten kennis met de wondere wereld van
het surrealisme en ontwierpen met ecoline en plakwerk een surrealistisch treinlandschap die te
bewonderen zijn aan de ramen van onze klas. We zijn ook nog bezig met het ontwerpen van een
leefschoollied op de melodie van 'met de trein naar Oostende'. Donderdag bracht Nikki's papa een bezoek
aan onze klas en vertelde zijn ervaringen van vroeger als treinbestuurder en wist ons nog heel wat te
vertellen over treinen. Bedankt Peter om ons al die interessante kennis bij te brengen. Na de vakantie
plannen we nog een uitstap met de trein maar meer hierover per brief. Wij rijden alvast met veel plezier de
vakantie tegemoet!
TuuT TuuT
conducteur Carmen en de gekko treinreizigers!

P.S. verloren gegaan bericht van voor de krokusvakantie
Boeken, boeken en nog eens boeken…
Volgende week gaat officieel de jeugdboekenweek van start met als thema dieren. Wij zijn alvast deze
de
week gestart en catapulteerden onszelf terug naar de 13 eeuw waar we een vos met een rode baard
ontmoetten, Reinaert de vos , geschreven door Willem die Madoc maakte! We lazen de korte inhoud van
het verhaal en ontdekten dat alle dieren die in het boek voorkomen dezelfde karaktereigenschappen
vertonen van mensen… We leerden ook verschillende vergelijkingen zoals ‘ zo fier als een pauw’ of ‘zo vals
als een kat’ … vergezeld van prachtige tekeningen gemaakt door de kinderen van niveau 3. Niveau 4 zal dit
verhaal verder uitwerken als een stripverhaal, meer hierover volgende week.
Een onbekende gekko!

Leefgroep 4 Stokstaartjes
Deze week is het jeugdboekenweek.
Bij ons was het thema: dieren.
Wij hebben geleerd over het boek van reinaart de vos.
We hebben ook een beetje hoekenwerk gehad.
Eigenlijk hebben we gewoon veel geleerd
over de vos in de taal.
Groeten van de stokstaartjes

e

flashboem | 17 jaargang | nummer 21 | 2 maart 2012 | flashboem@leefschool.be

Leefgroep 5 Wolkenvangers
Dag beste lezertjes,
maandag is N5 naar de bibliotheek geweest want het is terug Jeugdboekenweek. Het thema dit jaar is
dieren. Wij hebben een workshop drama gehad. We mochten gekke bekken trekken en heel eventjes kip,
aap, egel of zeehond zijn in een zelfbedacht toneeltje. Een hele leuke namiddag dus.
Ondertussen werkte N6 met meester Geert rond drugspreventie. Dinsdag hebben we reclameronde
gedaan en een nieuw project gekozen: Amerika.
Groetjes van juf Els en de Wolkenvangers

Leefschoolnieuws van de directie
Hag e l nie u w
Hiep hiep hoera eindelijk is de nieuwe bus er. Een waar pronkstuk. Samen met de kinderen worden de
afspraken op de bus opgenomen.
In het kader van zorg dragen voor dienen de kinderen steeds hun gordel aan te doen en de boekentassen
op de grond of op het rek te plaatsen (niet op de zetel). We verwachten ook van onze kinderen een rustige
houding. Wie zich niet aan de afspraken houdt kan de toegang tot gebruik van de bus ontzegd worden.

Org a ni sa tie bij de s to k s taa rt je s
zie begeleidende brief in agenda van je kind.

W e e k v an 5 t o t 9 m aar t : m i li e u we e k : t he m a w ate r.
Voor K2, K3, N1 en N2 is er een workshop in de klas voorzien.
Voor N3 is er een boomplantactie in Scheurbroek
Voor N4 en N5 is er een toneel ‘Jeuk’ in de Kring in Balegem
Voor groep Feniksen is er een bezoek aan Aquafin te Oudenaarde.
Martine

Greenteam/Mos
Zaterdag 24 maart van 15u tot 17.30u
zijn jullie hartelijk welkom op onze 6de Lentewerkdag!
We gaan die dag onder leiding van An en Lieven insectenverblijven maken om aan de schoolmuur te
bevestigen en opruimklusjes in de schooltuin doen.
Het zou fijn zijn als je, naar gelang waar je aan wil meewerken, zoveel mogelijk zelf werkmateriaal
meebrengt die dag.
Om de houten kistjes voor de insecten op te vullen zijn we ook nog op zoek naar allerlei materialen zoals
houten blokjes, holle stengels, riet, ...
Maar meer details daarover volgende week!
Groetjes, Katrijn.
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Wist je dat…
Wist je dat onze school een Facebookpagina heeft?
Als je 'de leefschool' intikt kom je er vanzelf!

Lang op reis...
Niet alleen in boeken kan je wegdromen maar ook wanneer je
lang op reis bent. In het kader van onze wereldreis fungeren wij
op zondag 4 maart als informant op de reisbeurs in Brugge.
Je kan er terecht met al je vragen rond ‘lang op reis gaan met
kinderen’. Hopelijk ontmoeten we mekaar ginder.
Binnenkort organiseren we ook nog een infoavond op de
leefschool.
Warme groetjes,
Juf Carmen, Maya, Noa en Pablo Loncke
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