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E D I T O R I A A L

AGENDA.

Wat een weertje, wat een sfeertje! Het is toch zo gezellig op school
met de zon erbij. Met een licht gekleurde snoet wens ik jullie een
zonnig weekend!

 Maandag 19 maart: 19u30
Vergadering voor alle ouders met een
feesteling zedenleer
 Maandag 19 maart: 19u30
Vergadering voor alle ouders met een
feesteling zedenleer.
 Dinsdag 20 maart 2012: 19u30
leefgroep vergadering LG5
 Zaterdag 24 maart
van 15 u tot 17.30u.
Lentewerkdag/workshop
insectenverblijf maken
 Vrijdag 30 maart: Praatcafé.
 Zondag 22 april: Lentefeest.
 Woensdag 25 april: Vaccinatie voor
5de leerjaar op school door CLB.
 Donderdag 26 april: oudervereniging
 Zaterdag 2 juni: Leefschoolfeest

Juf Nele

LEEFGROEPBERICHTEN
Leefgroep 1 l Schelpjes
Dag iedereen,
Deze week gingen we van start met een nieuw project, de axenroos.
We hebben al kennisgemaakt met de pauw, de wasbeer, de leeuw en
de kameel. We showden trots ons verkleedpak tijdens de modeshow
en beleefden een heuse zoektocht naar de wasbeer. We maakten een
tekening voor elkaar en vertelden aan onze vriendjes waar wij heel
fier op zijn! Volgende week komen de andere dieren aan bod en zijn
Zahra en Simon jarig! We maken er zeker nog een heel leuke week
van.

MENU

Vele groetjes, de schelpjes en juf Dina

Leefgroep 2 l Schi ldpadjes en kikkertjes
Beste ouder,
Na een geslaagd kleuterforum op vrijdag, is maandag ons nieuwe
project van start gegaan, ‘de Axenroos’. Deze week komen de trotse
pauw, de wasbeer die opkijkt, de behulpzame bever en de poes die
daar met volle teugen van geniet, aan bod.
We hebben al heel wat geknutseld: een zelfportret, een
vriendenketting, een kaartje voor iemand waarnaar ze opkijken,
collages, .. Verder wordt er ook een grote modeshow georganiseerd
waar pauwen hun mooie kleren kunnen tonen en wasberen
complimentjes kunnen geven.
Ook wordt er een snoezelruimte ingericht waarin poesjes kunnen
genieten van de rust, een zacht muziekje of een heerlijke massage die
met plezier gegeven wordt door de bevers. Vrijdag maken we nasi
goreng waarbij we elkaar kunnen helpen bij de bereiding. Verder
volgen er nog een heleboel diverse activiteiten waarin het sociale
aspect en de gevoelens centraal staan. We maken er alvast een
supertof project van!
De schildpadjes van meester Maxim en de kikkertjes van juf Nele
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 Maandag 19 maart
soep + lasagne Bolognaise met
broodje
 Dinsdag 20 maart
soep + groenteburger/fish-sticks met
gemengde groenten en
aardappelpuree
 Donderdag 22 maart
soep + vol au vent met champignons,
fruit-/groentensalade en frieten +
dessert
 Vrijdag 23 maart
soep + rundshamburger “Espagnole”
met rode kool en gebakken
aardappelen + dessert

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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Praatcafé op 30 maart 2012

Leefgroep 3 | Zeepaardjes en Maanvisjes
Hallo allemaal,
Hebben jullie ook de lentekriebels gevoeld deze week? We genoten ten volle van de eerste zonnestralen.
We merkten ook dat onze thermometer stilletjes aan naar boven klimt. Deze week leerden de maanvisjes
en zeepaardjes immers de thermometer juist aflezen en maakten ze tijdens de techniekles een stappenplan
over het correct gebruik van de thermometer. Donderdag namen we de wind onder de loep. We brachten
een bezoekje aan de windhaan op de kerktoren. Daar leerden we met een kompas de windstreken bepalen.
Nadien maakten we een plan om een eigen windvaan te maken. Dit plan voerden we vrijdag uit. Zo hebben
we nu alle weerselementen grondig bestudeerd. Volgende week kunnen we dan starten met een eigen
weerbericht op te stellen. Dit zullen we dan opnemen in de laatste week voor de paasvakantie. Nancy
(mama van Iluna) en Balder (papa van Lore) willen hieraan meewerken. Indien er nog mama's of papa's zijn
die in deze week kunnen komen filmen, laat het ons weten want we hebben heel wat groepjes die aan de
beurt moeten komen.
Vanaf woensdag 21 maart gaan we wekelijks zwemmen. Vergeet zwemzak niet mee te geven. Zorg ook
voor makkelijke kledij deze dag. We hebben reeds enkele mama's die willen meegaan. Maar voor de
volgende weken kunnen we nog begeleiders gebruiken. geef gerust je naam door aan de juffen.
vriendelijke groeten
juf Kaat en Juf Sofie

Leefgroep 4 | Stokstaartjes/ Gekko’s
Hallo,
Deze week werkten we verder aan het lied van Reinaart De Vos. De tekst begint stilaan vorm te krijgen en
het ritme zit al in ons lijf! De stokstaartjes hebben na rijp beraad een nieuw fantastisch project gekozen :
Hoe weet je waar je bent ? Alles wat te maken heeft met 'de kaart'. We gaan alles uit de kast halen om niet
te verdwalen in Oosterzele. Wij zijn er helemaal klaar voor.
De Gekko's werkten deze week nog rond poëzie en treinen en zullen dit volgende week op het forum
brengen. Ze startten een correspondentieklas op met het derde en vierde leerjaar van de Freinetschool 'De
vier tuinen' in Ename en verwachten binnenkort een brief terug van hun pennenvriend.
Tot zover... geniet nog van de zon !
e
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Leefschoolnieuws van de directie
Te v re den hei d senq uê te ou de rs :
Naar goede gewoonte zijn wij erg geïnteresseerd in de mening van onze ouders en daarom vragen we jullie
om onze tweejaarlijks enquête in te vullen. Alle oudste kinderen hebben op vrijdag 16/03 de enquête
meegekregen. Gelieve deze voor vrijdag 27/04 af te geven aan de juf of meester. Er is deze keer ook een
extra bevraging bij i.v.m. de werking in leefgroep 4 en 5 (twee leeftijden ook voor taal en wiskunde). Zelfs
wanneer je kind niet in de groep zit, gelieve dit dan gewoon op het blaadje aan te duiden. Alvast hartelijk
dank voor jullie medewerking. In de loop van de maand juni zullen de resultaten aan jullie schriftelijk
meegedeeld worden.
De kinderen werden eveneens bevraagd in het begin van februari. Ik ben momenteel bezig met de
verwerking van de gegevens. De resultaten hiervan zullen eerstdaags mondeling aan de kinderen en
schriftelijk aan de ouders doorgegeven worden.

Tr ai te u r :
Omwille van persoonlijke redenen zal traiteur Bambi niet meer leveren op donderdag en vrijdag. Ik heb na
een grondig onderzoek uiteindelijk beslist om met traiteur Benjamin Foods in zee te gaan. De werkwijze
blijft uiteraard dezelfde en ook de frietjesdag op donderdag blijft behouden. Elke donderdag en vrijdag
wordt als extraatje nog een dessert voorzien voor de warmeters. Op maandag en dinsdag blijft Sodexo de
maaltijden leveren.
Groetjes,
Martine

Greenteam/Mos
Zaterdag 24 maart van 15u tot 17.30u zijn jullie allen 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 insectenverblijven te maken zijn we op zoek naar :
 boormachines, met verschillende groottes van boortjes (steen en houtboren met diameter tussen 2
en 9 mm, hoe meer variatie in de grootte hoe meer insekten er naar het hotel zullen komen)
 handzaag
 veel houtblokken, liefst hardhout, dus eik, beuk, kastanje ofzo. Dat mogen behoorlijke blokken
zijn, maar ook fijne of dikkere takken zijn geschikt.
 Bamboestokken
 Rietstengels
 terracottapotjes
 Bakstenen
 Pannen
 glazen buisjes
Als je die dag zelf niet komt, maar wel materiaal hebt dat we mogen gebruiken, dan kan je het
binnenbrengen in de Schelpjesklas.
Groetjes,
Katrijn.
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Wist je dat…
Hallo,
Heeft iemand per ongeluk Titus zijn skihandschoenen (rood, merk Wed’ze) meegenomen ? Ik dacht ze
terug te hebben, maar nu blijken ze gegroeid te zijn en de naam Wout VL staat binnenin vermeld. Ik
vermoed dus een wissel...... Ken je Wout VL of heb je toevallig Titus zijn handschoenen, geef mij (Bene) een
seintje op 0478/818052 of debaertjes@telenet.be.
Dank u,
Bene

Hallo,
Vorige week meldde ik dat ik nog heel veel winterprei heb staan voor geïnteresseerden, maar vergat m'n
telefoonnummer te geven. Wie dus nog een of meerdere preibussels wil komen halen, kan me bellen op
0485/14 65 66 of even binnenwippen bij Stationsstraat 118 9860 Scheldewindeke.
Elisabeth, mama van Lotje

Beste
Op 13 april 2012 organiseert de bib een drie generatiequiz, om 19.30 uur in de bib. Het belooft een
gezellige avond te worden vol quizplezier. De vragen gaan over zeer diverse thema’s.
Deelnemen gebeurt in ploegverband. Elke ploeg telt drie leden (liefst, maar niet noodzakelijk) uit dezelfde
familie, waarvan (liefst) drie generaties vertegenwoordigd zijn. Je kan ook individueel inschrijven. De bib
stelt dan zelf ploegen samen.
Alle deelnemers worden bedacht met een waardevolle prijs.
Bovendien sleept de winnende ploeg de hoofdprijs ter waarde van 150 euro in de wacht!
Deelnemen is gratis. Inschrijven kan tot 30 maart 2012. Snel zijn is de boodschap!
Tot ziens in de bib!
Met vriendelijke groet
Sylvianne De Sutter

e

flashboem | 17 jaargang | nummer 23 | 16 maart 2012 | flashboem@leefschool.be

