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E D I T O R I A A L

AGENDA

Het schooljaar is reeds in ver gevorderde staat ... de toetsenkoorts
stijgt ten top ... de vakantie komt angstvallig dichterbij. Of kijken we
er eerder reikhalzend naar uit ? Zelfs het zonnetje is bij het schrijven
van dit editoriaaltje van de partij. Zou de zomer zich klaar maken om
in het land te komen (en te blijven) ?
Dat betekent natuurlijk ook dat rapporten en oudercontacten op het
agenda staan. Vergeet voor een vlot verloop niet om zo snel mogelijk
uw aanvraagstrookje in te dienen. Zo kunnen we u maximaal op uw
wenken bedienen.

 Donderdag 21 juni
K2 op medische onderzoek in
groepjes
 Donderdag 21 juni
sleepover 6des
 Dinsdag 26 juni
Oudercontact + praatcafé
 Donderdag 28 juni 2012
Proclamatie

Veel leesplezier,
Geert M.

 Vrijdag 29 juni
school tot 11u30

LEEFGROEPBERICHTEN
Leefgroep 2 | Kikkertjes en Schildpadjes
Deze week hiep hiep hoera voor Arno. Hij is nu 6 jaar, en bracht
voor iedereen rijstpap mee. Proficiat. We hebben ook veel gefietst
en gestept.
Na een grondige waarneming en een uitgebreide
fietswoordenschat gingen alle kleuters over tot het schetsen van
een tweewieler. Alle kunstwerkjes werden afgewerkt met
waterverf. Tijdens ons laatste kennismakingsmoment met het
eerste leerjaar hebben juf Marjolein en haar kindjes ons leren
oversteken op de zebrapaden van Oosterzele: Links rechts, links,
oké. We werden ook gewezen op de betekenis van verschillende
verkeersborden.
de

Nu donderdag 14 juni werden bij alle kleuters van de 3
kleuterklas de ‘kontrabastest’ afgenomen. De resultaten zullen
besproken worden tijdens het oudercontact van dinsdag 26/6.
de

Donderdag 21 juni gaan alle kindjes van de 2 kleuterklas met de
schoolbus naar het CLB (1 groep in de voormiddag , de andere in de
namiddag). CAVIA’S: ‘Wifi’ en ‘Pitje’ zouden graag wat meer
groenten willen. Ze eten graag komkommer, wortel, sla,
bloemkool, brocolli. Je mag samen met je kind alles in het groene
emmertje leggen (onder het kleuterafdak op de kastjes).
de

Vrijdag 22 juni: Afscheidsfeest 3 kleuterklas. Gelieve op tijd op
school te zijn, want we vertrekken samen met de schoolbus
richting Aster.
Valentine en Sofie.

e

MENU
 Maandag 18 juni
Groentesoep – Lasagne Bolognaise –
Broodje
 Dinsdag 19 juni
Tomatensoep – Kipfilet met
appelmoes en natuuraardappelen
 Donderdag 20 juni
Champignonsoep – Sla, ananas,
hamsalade, eitjes, frieten
 Vrijdag 21 juni
Broccoli-vélouté – Stoofschotel met
prinsessen en peterselieaardappelen

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 3 | Maanvisjes en Zeepaardjes
Hallo iedereen,
Wij zijn aan ons laatste weekjes bezig.
Voor niveau zitten we volop in de toetsen, pfffff...
Voor project werken we rond het thema verkeer. Wij zijn deze week eens op stap geweest om de
verkeersborden in de buurt van de school te gaan verkennen.
Ook hebben we per twee correct leren oversteken.
Volgende week gaan wij werken rond de fiets en fietsbehendigheid. Wij vragen dat iedereen zijn fiets
meebrengt. Dit zowel maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.
Wij gaan er nog een fijne 2 weken van maken.
Op woensdag gaan wij naar het toneel. Daar niet alle kinderen op de bus kunnen zijn wij nog op zoek naar
ouders die kunnen rijden.
Wie wil rijden graag een seintje bij juf Sofie of juf Marjolein.
Lieve groeten,
De juffen

Leefgroep 4 | Stokstaartjes
Beste kijkertjes We hebben de ganse week toetsen gehad.
wat saaaaaai !
MARGOT
Margot was vorige week jarig.
We planten de planten heeeeeeeeel leuk.
Het liedje 'Mon coq est mort' geoefend met gitaar en accordeon.
Het meeste hebben we herhaald.
Dus eigenlijk hadden we een saaie week !
KATRIJN

Leefgroep 5 | Wolkenvangers
Dag lustige lezertjes,
voor de wolkenvangers is de tijd van de eindtoetsen aangebroken. Maandag en dinsdag ‘leerden we leren’.
We mochten ons GWP boekje verkennen en de leerstof a.h.v. vragen inoefenen. Sommige kinderen
maakten een toets op voor elkaar. Na een uur stevig studeren mochten we ons ontspannen met tekenen.
Juf Izabel leerde ons de houtskooltechniek. Je kan onze boomschetsen komen bewonderen in onze gang!
Bij mooi weer zouden we de tekeningen graag ophangen aan de hekkens bij de werf ter ere van onze
gesneuvelde boom.
Matisse en juf
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Leefgroep 5 | GWP Wolkenvangers & Feniksen
GWP wolkenvangers en feniksen in Waulsort – Impressies van een begeleidende pa.
Hoi, dag lieve lezers van dit weekblad. Ik heb de eer en het genoegen gehad tot het begeleidend team te
behoren van een prachtige vierdaagse GWP in Waulsort. Gedetailleerde ervaringen en de omstandigheden
waarin deze GWP verliepen, lezen jullie wel van de jeugdige deelnemers. Ik voeg er met plezier aan toe dat
we een dikke pluim mogen geven aan de leerkrachten Izabel en Geert voor hun inzet en het enthousiasme
waarmee dit gepaard gaat. Ook een dankwoord voor de leraar in spe Liza die ons vervoegde in haar stageopdracht en dapper de blog aanvulde tot in de late avonduurtjes. Een teken aan de wand als Liza met die
GWP-ervaring haar toekomst buiten het regulier en hoogstwaarschijnlijk binnen het methode-onderwijs
verder uitstippelt. Opdracht volbracht. Over de jongelingen wil ik zeker dit kwijt: ik stond versteld van de
zorg om mekaar, hun empathie, humor en met momenten het hoog oplopend emotioneel gehalte van
deze jonge pubers, ook het individueel doorzettingsvermogen bij fysieke inspanningen of het verwerken
van heimwee naar huis. Met Wim – de andere begeleidende pa – kwamen we tot deze eensluidende
conclusie: deze GWP mocht best enkele dagen langer geduurd hebben. Op veel bijval mochten we niet
rekenen: heimwee, vermoeidheid en weekendplannen haalden de bovenhand zodat van verlenging nu nog
geen sprake was, maar zeker een agendapunt is voor de volgende GWP!
Groeten, Philip

Leefgroep 5 | Ouderconact Feniksen
Om persoonlijke redenen is de kans groot dat meester Geert op dinsdag 26 juni geen oudercontact kan
houden. Gelieve daarom toch een gewone afspraak te maken voor dinsdag (met het bijgaand strookje) én
een alternatief door te geven op maandag 25 of woensdag 27 juni (onderaan het strookje). Op het
bevestigingsstrookje dat u volgende week meekrijgt zal het moment waarop u verwacht wordt,
meegedeeld worden.
Dank voor uw begrip.

Leefschoolnieuws van de directie
Ve r we r king gege ven s t e vre de n he i d so n de r zoe k o u der s :
De 78 enquêtes werden verwerkt. Zowel de positieve items als de knelpunten werden op dinsdag 12/06 in
de schoolraad besproken. Komende maandag 18/06 zal het team acties opstellen om de knelpunten zo
goed mogelijk aan te pakken. Donderdag 21 juni zullen alle oudste kinderen een brief meekrijgen met de
verwerking van de gegeven en de mogelijke acties.
Hartelijk dank voor jullie medewerking.

Ve ilig hei d op o nze sc h ool :
Woensdag 20 juni komt de brandweer langs voor controle brandpreventie.
Martine

MOS
Ui t tip vo or za te rd ag 2 3 ju ni 201 2
23 juni is het biotechdag, in gans Vlaanderen kan je zelf gaan ontdekken hoe biotechnologie een
belangrijke rol speelt in ons leven. Zowat 40 bedrijven en onderzoekslabo’s openen die dag hun deuren
(tussen 10 en 18u) voor het brede publiek.
Wil je meer informatie hieromtrent kan je surfen naar www.biotechdag.be
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Leerlingenraad
Ve r slag lee rli nge nra ad din s dag 1 2 j uni :






paneel infokiosk bevestigen in de speelzaal aan muur klas Kaat voor aanduiding uur of activiteit:
Martine geeft dit door aan Djuro
er is vraag vanuit de kinderen om het forum langer te laten duren (eerder te starten)
omwille van de onderwijstijd kan dit niet toegestaan worden
enkele zesdeklassers willen onder de middag de school kunnen verlaten om naar de winkel te gaan.
Dit kan niet worden toegestaan omwille van veiligheid.
meer turnen: eind juni hebben leefgroep 3 en 4 nog een sportweek. Kinderen zien er samen met hun
leerkracht op toe dat de uren turnen steeds gegeven worden tenzij dit uur op een vrije dag valt.
kinderen zijn blij met de nieuwe tafels en stoelen in de refter. Nu kunnen er geen boterhamkorsten
meer onder de tafel verstopt worden.
Hoe kunnen we er voor zorgen dat de tafels ook netjes zijn voor de boterhameters ?
Leerlingenraad neemt dit item mee naar volgend schooljaar om oplossing te bedenken.

Ik wil langs deze weg ook alle leerlingen van de leerlingenraad bedanken voor hun inzet en medewerking.
de
Het was heel fijn om met jullie samen ten werken. Voor deze van het 6 leerjaar => veel succes in je nieuwe
school, voor de overige leden => hopelijk zien we elkaar volgend schooljaar terug in de leerlingenraad.
Martine

Gevraagd/gezocht
Ik ben op zoek naar een tweedehands autostoel (geen zitje maar een echte autostoel). Als je er zo één hebt
of iemand kent die er één heeft die hij of zij niet meer nodig heeft, wil ik die graag (eventueel voor een
prijsje) overnemen. Mijn nr. is 0499/11 12 30.
Ilja (papa Indira)

OP RO EP I .V .M . A F SC H EI DS F EE S T DE R D E KL E U TE R KLA S
Voor het afscheidsfeest van de derde kleuterklas zijn wij op zoek naar gulle schenkers van fruit of eieren uit
eigen tuin! Wie wat fruit uit eigen tuin of eitjes kan missen , mag dit melden aan Sofie (Heleen), Bene (Ella) ,
Nouch (Eden) of Karen (Andreas).

Beste ouders van de 6des,
zoals je waarschijnlijk al van je kind weet, is er op donderdag 21 juni een sleepover voor onze 6de klassers.
Wij vragen nu aan jullie of het mag dat je kind die avond geld meebrengt voor een pizza of frietjes.
Gelieve te melden als je akkoord of niet akkoord gaat.
Groetjes, Noor
de 6des

Gevonden !
Wie is tijdens het leefschoolfeest zijn lieveheersbeestjesbroche kwijtgeraakt?
We vonden er eentje tijdens het opruimen van het kaboutercafé.
Marijke (mama Cas, Marthe, Lena en Finn)
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OUDERCONTACT
Beste ouders.
Op dinsdag 26 juni 2012 is er weer oudercontact. Om alles vlot te laten verlopen vragen we u om zo snel
mogelijk onderstaand strookje in te vullen en mee te geven naar school. Opgepast, uitzonderlijk vragen we
de ouders van Feniksen en alternatief op te geven op maandag of woensdag. Dank voor uw begrip.

STROOKJE OUDERCONTA CT
Wij, ………………………………………………………….., wensen een afspraak te maken voor het oudercontact
op dinsdag 26 juni 2012 met :

Naam leerkracht(en) die u voor
dit kind wilt spreken :

Leefgroep

NIV

………………….……………
………….……………………

Naam kind

Gewenst tijdstip
omcirkelen : rond

………………….……………

16 – 17 – 18 –
19 – 20 – 21

………………….……………

16 – 17 – 18 –
19 – 20 – 21

………………….……………
………….……………………

………………….……………

16 – 17 – 18 –
19 – 20 – 21

………………….……………
………….……………………

………………….……………

16 – 17 – 18 –
19 – 20 – 21

………………….……………
………….……………………

Gelieve één lijn per kind in te vullen en één strookje per familie af te geven.
Indien een langere periode past, gelieve dan meerdere getallen in de laatste kolom te omcirkelen
Alternatief voor de Feniksen in het geval dat 26 juni niet kan doorgaan
Meester Geert

e

Maandag
25 juni

………………….……………

Woensdag
27 juni

………………….……………
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16 – 17 – 18
12 – 13– 14 –
19 – 20 – 21

