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E D I T O R I A A L

AGENDA

Alweer zit er een schooljaar op. Gisteren namen we afscheid van
onze zesde klassers. Het werd een heel mooie avond. We wensen
hen het allerbeste toe. Maar niet alleen de zesdeklasser zoeken
andere horizonten op. Vandaag namen we ook met z’n allen
afscheid van meester geert. Het ga je goed meester Geert!!!

 Donderdag 30 augustus 2012
ijsbrekersavond

Verder wens ik aan ieder een welverdiende vakantie en tot over 2
maanden

Op de site vind je de voortdurend
up-to-date gehouden agenda.

 Maandag 3 september
start schooljaar 2012-2013

Kaat

LEEFGROEPBERICHTEN

DEADLINES

Leefgroep 3: maanvisjes en zeepaardjes

 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.

Deze week kregen we het droevige nieuws van het overlijden van
Sandra (mama van Joben) te horen. Langs deze weg willen we
Joben en Jean-Marc een hart onder de riem steken.
Dinsdag 3 juli wil joben graag met enkele klasgenoten op school
samen zijn terwijl de afscheidsplechtigheid doorgaat voor de
volwassenen. Juf Marjolein en juf Kaat zullen deze dag
begeleiden van 10 tot 17u30.
Alle maanvisjes en zeepaardjes worden nog telefonisch
gecontacteerd door de juffen.

Leefgroep 5 | Wolkenvangers
lieve schatten uit onze klas,
na alle mooie attenties die wij van jullie mochten ontvangen,
willen ook wij jullie bedanken!
Jullie waren bij tijden echte sloebers, gezonde pubers, brave
snoesjes, ondeugende schavuiten, ... maar bovenal eerlijke pure
kinderen. Dag na dag leren wij nog bij van jullie. Sommigen
vliegen er op schools vlak door zonder enig probleem, andere
moeten wroeten en komen er nog niet. Maar 1 ding is zeker: wij
willen jullie ALLEMAAL een warm hart toedragen. Laat verder
ontspruiten wat er diep van binnen zit. Voor sommigen vaarwel,
het ga jullie goed. Voor anderen héél graag tot volgend jaar!
juf Els en Izabel
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Leefschoolnieuws directie
Het einde van een schooljaar brengt steeds de nodige drukte mee. Ik wil toch nog even elke ouder die heeft
meegeholpen aan een of andere activiteit langs deze weg bedanken. Jullie inbreng is bijzonder waardevol
voor ons en maakt van onze school net iets meer leefschool.
Hopelijk kunnen jullie ook genieten van een deugddoende vakantie en zien we elkaar terug op maandag 3
september om 8.45u.
Wie graag eerder nog eens met zijn kinderen langs komt is zeker welkom op onze ijsbrekersavond op
donderdag 30 augustus om 19.00u in de speelzaal van de lagere. Op onze eerste schooldag voorzien we
een steenlegging (nieuwbouw) samen met de algemeen directeur van onze scholengroep en de
burgemeester. Hopelijk ben je dan ook van de partij.
Ik geef vrijdag 30 juni nog een brief mee met elk oudste kind met daarin wat extra informatie.
Fijne vakantie…
Martine
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