e

18 jaargang | nummer 2 | 14 september 2012 | redactie: Jana

E D I T O R I A A L
Dag lieve lezers,
Iedereen goed opgewarmd?
Ook voor de veldloop?
Inschrijvingen zo snel mogelijk bij Marjolein binnenbrengen (ten
laatste maandag 17 september.
Veel leesplezier,
Els

Abonnementjes
Lieve ouders
Graag het geld voor abonnementjes ten laatste binnenbrengen
op vrijdag 21 september bij juf Els.

AGENDA
 facultatieve dagen:
maandag 12 november 2012
dinsdag 21 mei 2013
 dinsdag 18 september 20u:
oudervereniging: ALLE ouders
welkom!
 vrijdag 7 en 21 september: forum
 woensdag 26 september: veldloop
 vrijdag 5 oktober: schoolfotograaf
 dinsdag 16 oktober:
leefgroepvergadering voor alle
groepen
 woensdag 17 oktober: pedagogische
studiedag
 vrijdag 26 oktober: rapport + sing for
the climate
 ma 29/10 tot en met vrij 2/11:
herfstvakantie

MENU
Aandacht
Indien ouders een bericht wensen te plaatsen in Flashboem moet
dit eerst naar Martine doorgestuurd worden (bs.oosterzele@go.be) ter goedkeuring.

Gevraagd/gezocht

 Zie website

DEADLINES
 Elektronische inzendingen stuur je
voor donderdag 12.00u naar
flashboem@leefschool.be

Iemand interesse in een wit houten bed (1,60 m x 2 m)?
Gratis te verkrijgen bij Leen van het secretariaat, wel zelf af te
halen.

 Inzendingen op papier dienen voor
woensdag 11.30u binnengebracht te
worden op het secretariaat.

GSM 0496/ 510 416.
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LEEFGROEPBERICHTEN
Leefgroep 1 | Schel pjes
Hallo allemaal
Wat zijn we allen blij dat onze schelpjes het zo goed doen in de klas. Samen spelen, verhalen vertellen aan
elkaar, niet wenen bij het vertrek van de mama’s en papa’s…
Vorige week hebben we foto’s genomen die binnenkort te bekijken zijn op de site van onze school. Deze
week hebben we deze foto’s gebruikt voor de daglijn en onze verjaardagskalender. Wat staan ze er leuk op!
Deze week hebben we met de plasticine gewerkt, onze beestjes en fruit gesorteerd zodat ons winkeltje er
goed blijft uitzien. Deze week ging het voornamelijk over plassen en hebben we gezien dat een toilet alleen
door mensen kan gebruikt worden en niet door dieren. Een giraf kan niet eens door de deur en die olifant is
veel te dik! Daarop gingen we verder met een muzikale partituur. Ook schilderen met olie leek een beetje
op schilderen met pipi!
Deze week konden we ook eens in de bewegingsklas vrij spelen ter voorbereiding op de latere begeleide
spelen en een groot knuffelspel als afsluiter. Hou jullie maar klaar want nu kunnen de schelpjes op
verschillende manieren knuffelen!
Vele groetjes en tot volgende week
Sanne

Leefgroep 2 | K ikkertje s en Schild padjes
Bij de eerste weken van het schooljaar horen ook altijd de eerste verjaardagsfeestjes. Wie jarig is in
augustus wordt gevierd in september. Amber en Bram waren de eerste om de verjaardagkoffer mee naar
huis te nemen. Amber werd 4 jaar en Bram werd 5 jaar. We werden verwend met lekkere dingen van de
lieve mama's, mercietjes hiervoor. Alle kinderen waren enthousiast.
Ook zijn we reeds gestart met onze franse taalinitiatie en hebben Max (kikkertjes) en Tortue (schildpadjes)
ons een leuk frans spelletje geleerd : "un, deux, trois... soleil !! ". Benieuwd hoe het gaat, vraag het maar
eens aan je lieve spruit. Ook de vrije teksten werden opgestart en misschien zal je kleuter wel al eens iets
vertelt hebben over zijn/ of haar dagboekje, wel dat zijn hun verhalen/tekeningen, met op het voorblad een
zelfportret.
Op school zal je ook affiches tegenkomen van de STRAP-dag ( 21 september) : de dag om te voet, met de
fiets, met de bus of al carpoolend naar school te komen. Deze mooie affiches zijn van kleuterhanden en
daar zijn ze fier op!! Dus zeker allen meedoen!!
Ook de cavia's zijn terug van weggeweest en hebben een mooi graspleintje om af te knabbelen, doch
dagelijks verse groenteresten zijn nodig ( voor de vitamine C). Dus geef gerust resten mee. Het liefste
lusten ze : komkommer, wortel, witloof, sla, bloemkool, broccoli , boerenkool, spruitjes en peterselie.
Jara en Lisa hebben er een zusje bij, Siri-Marie. Een grote, grote proficiat!!
Nog even melden dat na de infovergadering van vorige week het idee werd gebracht om een afgedrukte
versie van de flashboem te voorzien op een centrale plaats. Bij deze zal dit ook zo zijn, je vindt deze terug
aan ons witbord in onze zaal. Zo zal iedereen op de hoogte blijven van onze avonturen. Een fijn nazomers
weekend toegewenst en tot volgende week.
Toedeloe, Sofie en Valentine
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Leefgroep 3 | Zee paardje s en Maanvisje s
Hallo iedereen,
Wij hebben deze week gewerkt rond het thema familie.
Wij hebben onze levenslijn overlopen.
Een knutselwerkje van onszelf gemaakt en enkele leuke werkblaadjes gemaakt.
De kinderen van niveau 1 mochten op dinsdagmiddag nog eens een bezoekje brengen aan hun vroegere
klas om te spelen en daar hebben ze volop van genoten.
Volgende week gaan wij ons eerste project kiezen, spannend ...
Groetjes
xxx

Leefgroep 4 | Stok staartjes
Dag Allemaal,
Week 2 van het schooljaar. Ondertussen kennen we elkaar al wat beter
en beginnen we de gewoontes van de klas te kennen.
We hebben besproken hoe we onze klas kunnen verder kunnen inrichten,
vrijdag beginnen we er aan.
Voor het thema 'Weer' hebben we ook al opzoekwerk gedaan.
veel groetjes,
Leen

Leefgroep 5 | Feniksen
Dag lezertjes,
Voor ons project hebben we al ons voorblad gemaakt, een planning en daar zijn we nu volop aan bezig!
We hebben al ministemhokjes gebouwd. We moesten erop letten dat we ze gemakkelijk konden
verplaatsen, dus dat we ze konden samenvouwen.
We hebben ons opzoekwerk al op de computer gedaan, wel nog niet allemaal, maar dat komt snel in orde.
Chiel en Maura en juf Sofie
tot de volgende keer beste lezertjes!!

Leefgroep 5 | Wolkenvangers
Dag lezertjes,
we zijn al volop bezig met ons nieuwe project: hoe worden verkiezingen georganiseerd? Ons voorblad is
klaar en de vragen zijn verdeeld. Nu zijn we bezig met opzoekwerk en de voorbereidingen van onze
verkiezingscampagnes. Tegelijkertijd bouwen we een stemhokje dat aan volgende criteria moet voldoen:
stabiel, demonteerbaar, transporteerbaar en herbruikbaar voor een volgende verkiezing. Daar hoort
uiteraard ook een uitgewerkt stappenplan bij zodat eenieder ons stemhokje kan maken.
Vorige week bracht Noa een libelle mee. In de namiddag zochten we een aantal interessante weetjes op
over de libelle.
Tot de volgende keer!
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Leefschoolnieuws van de directie
Fietscontrole:
Op woensdag 19 september is er fietscontrole op onze school. Alle ouders kregen hieromtrent een brief,
een lijst met controlepunten en een registratieblad. Gelieve te zorgen dat de fiets van je kind aanwezig is
op school met registratieblad erbij.
Martine

MOS-Greenteam
Week van de mobiliteit – Sing for the climate
Laten we er voor gaan …
Zondag start de week van de mobiliteit, zeg maar de andere mobiliteit. Even stilstaan bij hoe we
verplaatsingen vlotter en milieuvriendelijker kunnen maken misschien.
Zondag is er op heel wat plaatsen een autoluwe tot zelfs autovrije dag gepland.
Vrijdag 21 september is er dan weer strapdag, ook wij doen mee, dus nodigen we iedereen uit om mee te
stappen, steppen, trappen … openbaar vervoer te gebruiken en te carpoolen waar nodig.
En voor wie nog meer actie wil ondernemen voor een beter milieu, die kan op zaterdag 22 september op de
markt in Scheldewindeke om 15u meezingen voor een beter klimaat (meer info zie MOS-bord). Ook
zondag kan je meezingen voor een beter klimaat in het Egmontpark in Zottegem om 15u.
Laat jullie de komende week eens allemaal goed gaan en stap, trap en sing for the climate.

Godsdienst
Zondag 16 september is er startviering om 10u30 in de kerk op het Dorpsplein.
We spreken af rond 10u15 voor de kerk, zodat we samen kunnen zitten en als school een zichtbaar groepje
zijn naast de andere groepen die er aanwezig zullen zijn.
Alvast dank om jullie komst te verwittigen.
Juf Ann
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Oudervereniging
Uitnodiging vergadering oudervereniging 18 september 2012
1.
2.

20 u

Welkom
Voorstel kalender volgend schooljaar
1 september
Praatcafé
Oktober - november

Herfstwerkdag: Greenteam
Kinderfuif + Etinge

Januari

Praatcafé

Februari

Iets voor de mama’s en papa’s ( zonder kinderen )

juni

Leefschoolfeest

-

Ook praatcafé’s tijdens de oudercontacten.
Voorbereiding voor schooljaar 2013 – 2014: 20 jaar leefschool

Nog suggesties voor een activiteit ? Stuur gerust door !!!!!
3.

Doorlopende werkgroepen

Greenteam

Organiseren herfst- en
lentewerkdag en nog zoveel meer

Techniekteam
Sjorteam

Verdere uitwerking jaarthema
Gaan op bezoek naar cirque

Flashmob/promo

Gaan verder ideetjes uitdenken om
leerlingeninstroom te vergroten en
de school verder in de kijker te
brengen

Visieteam

Gaan meedenken rond waar de
oudervereniging voor staat binnen
de leefschool
Organiseren de praatcafé’s –
koffiecafé’s

Praatcafé
Communie/lentefeest

An, Ellen, ouders met communicant,
feesteling van vorig jaar

Leefschoolfeest
4. Mededelingen

5.

Rondvraag
Tot Dan !
Kristy ( mama Stan, Marik, Jurre )
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