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E D I T O R I A A L!

AGENDA

Dag iedereen,



Het bruist weer in de leefschool. Alle klassen zijn druk bezig met
hun project. In de wandelgangen zijn er al velen bezig met het
organiseren van ons vrij podium, maar waarbij we nog heel wat
hulp kunnen gebruiken!!!
Het belooft een creatieve periode te worden dit najaar.






Juf Kaat


LEEFGROEPBERICHTEN
Leefgroep 1 | Schelpjes
Wat een leuke week hebben de schelpjes achter de rug... Simons
papa bracht heel veel druiven mee van hun druivelaar en wij
hebben zelf druivensap gemaakt door met onze voeten de
druiven te stampen. Eén volle liter sap hadden we! Mm, lekker ...
en zuur dat puur druivensap is!
We vonden buiten een piepklein rupsje en met Sanne zochten we
op hoe we een goed verblijf voor dit diertje kunnen maken en wat
het nodig heeft om te overleven. We hebben ook gekleid,
gestempeld en een bewegingsomloop en yoga gedaan. Met
andere woorden : we zijn helemaal klaar voor volgende week!
Prettig weekend! Katrijn.

Leefgroep 2 | Kikkertjes en
Schildpadjes
Hallo iedereen,

Ons stenenproject is een succes, alle kinderen doen
superenthousiast mee.
Na de uitleg over beeldhouwen en de soorten stenen, kregen alle
kleuters een stukje speksteen van Lieven (papa van Fleur). Het
was een ruwe steen en we besloten om één kant te bewerken. We
vijlden een mooie vorm, daarna werd er geschuurd en geschuurd
tot alle krasjes eruit gewreven waren. De steentjes zijn nu terug
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facultatieve dagen
maandag 12 november 2012
dinsdag 9 oktober
toneelvoorstelling K1-K2
vrijdag 12 oktober
Smeer Ze actie oxfam:
voormiddagspeeltijd
zaterdag 13 oktober van 13.00 tot
17.00: herfstwerkdag
dinsdag 16 oktober
leefgroepvergadering voor alle
groepen
woensdag 17 oktober
pedagogische studiedag (geen
school)
vrijdag 26 oktober
rapport + sing for the climate
maandag 29 oktober tot en met
vrijdag 2 november: herfstvakantie
dinsdag 6 november 8.45u
oudervereniging
donderdag 8 november 20u
oudervereniging

MENU


Zie website

DEADLINES
 Elektronische inzendingen stuur je
voor donderdag 14.00u naar
flashboem@leefschool.be
Inzendingen op papier dienen voor
woensdag 11.30u binnengebracht te
worden op het secretariaat.
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bij Lieven, want voor de kinderen die dat willen zal hij nog een gaatje boren zodat ze het rond hun hals
kunnen dragen. Lieven: héél héél wel bedankt!!! We hebben ook met onze voeten mogen ervaren hoe
stenen aanvoelen. Jasmien, de mama van Thor en Jolan heeft een 'stenenstraat' gemaakt met
verschillende vormen en modellen van stenen, daar mochten de kinderen over wandelen. Super! Merciekes
Jasmien. In de ene klas werd in yton gekapt en in de andere klas werden tegels tot mozaïksteentjes
geslagen. Voor volgende week staan nog eer leuke activiteieten op het programma.
Vanaf deze week zijn we ook gestart met een muzikale verrassing in elkaar te boxen onder leiding van
Nouche en Nele (mama's van Ilia en Rune). Het eindresultaat zal te zien zijn tijdens het vrij podium op
zaterdag 24 november om 17h30. Schrijf deze datum alvast in je agenda!!!
Dinsdag 9 oktober gaan de kinderen van de 1ste en 2de kleuterklas naar een toneelvoorstelling in de
'Kluizen' te Oosterzele. Aangezien Djuro die dag niet met de bus kan rijden zullen de kinderen met auto
gebracht worden. Indien je hier niet mee instemt, gelieve ons een seintje te geven. De kinderen van de
derde kleuterklas hebben op dat moment schrijfdans bij Juf Jana.

Leefgroep 3 | Zeepaardjes en Maanvisjes
Deze week werkten de maanvisjes en zeepaardjes heel druk verder aan hun project rond het bos. Zo kreeg
de grote klaspaddenstoel zijn vorm al. Bij de zeepaardjes wordt dit dan een boekenkast en bij de
maanvisjes zal het een tafel worden. Volgende week donderdag (11/10) trekken we dan met zijn allen naar
het bos samen met een heel aantal natuurouders. Alvast dank u wel voor jullie medewerking!!!
We vertrekken met de bus en een aantal auto’s om 8u45 en zijn terug tegen 15u40. We brengen deze dag
een rugzakje mee met lunchpakket, drinkfles, fruit en koek. We zorgen voor makkelijke speelkledij,
laarzen en regenkledij.
Maandagnamiddag krijgen alle maanvisjes en zeepaardjes hun eerste yoga-lesje in het thema van het
project. Gelieve je kind een fleece-dekentje mee te geven, als het kan ook genaamtekend. Dank juf Kaat
Groeten de juffen

Leefgroep 4 | Stokstaartjes
De vredesweek bij de stokstaartjes

Vrede is liefde

Als je boos bant wil je soms schopprn.

Vrede is vriendschap

Maar dan denk je bij jezelf ik moet stoppen.

Vrede is mooier dan geweld

Als je dan zegt: sorry!

Geweld is kloppen

Dan zegt de ander: potverdorie.

Geweld is slaan

Na een tijdje denkt hij oei, hij of zij zei iets lief.

Maar de liefde blijft eeuwig bestaan.

Ik zal beter gaan zeggen:
Je bent mijn hartedief!

Manon

Marthe
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Vrede wat is het een mooi leven.
Iedereen lacht en zingt, iedereen blij.
En ik vind het heel leuk en fijn.
Als iedereen lacht, dat is wat iedereen nodig
heeft.
Dan wordt mijn leven een feest.

Cathaline

Leefgroep 4 | Gekko’s
Hallo iedereen,
De gekko's beleefden weer een boeiende en leuke week. We bouwden verder aan ons schaakspel, maakten
onze bladwijzer af die we knutselden voor ons bibliotheekboek, leerden over verschillende soorten stenen
en edelstenen tijdens een expo...
Dinsdag sprokkelden we ons eerste project en donderdag zijn we begonnen met de reclameronde. Onze
weerkalender draait nu ook op volle toeren.

Nive au 4
Niveau 4 kreeg dinsdag een eerste taalboekje rond de werkwoorden. Dit taalboekje wordt steeds bewaard
in het heen- en- weermapje voor rekenen en taal. Het taalboekje wordt vooral in de klas gebruikt maar er
mag ook thuis in gewerkt worden.
Tristan bracht vorige week gigantische pompoenen en courgettes mee naar de klas. Vorige week en deze
week hebben we er soep mee gemaakt en die was superlekker!!! Bedankt Kris en Aster en Tristan voor die
lekkere en gezonde groenten!
Groetjes de gekko's en niveau 4!

De vre de swe ek bij de G e kko ’s
Een dorpje en dat heette Vrede. Er was daar heel veel vrede in dat dorpje. Er was daar een meisje en zij
was nooit blij. Want ze kreeg niet wat ze graag wou. Op een dag was ze toch blij, omdat ze die dag kreeg
wat ze wou. Haar mama en papa waren eens blij. Ze was de hele dag aan het spelen me t haar nieuwe
speelgoed. Haar zus en broer waren eens van haar gezeur af. En de hele familie was blij omdat het meisje
blij was!

Katoo en Marieke
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Leefgroep 5 | Feniksen
Hey,lezertjes.
Deze week hebben we gedaan:
-we hebben op 2 okt. een stemhok gebouwd en brieven gemaakt en stembus.
-donderdag dus gisteren heb we gestemd en je kon kiezen uit:
1.)Lita
2.)Astrid
3.)Flor
4.)Ellis
5.)Emiel
6.)Maud
dat hebben we dus gedaan deze week.
en ja nog gekozen welk stemhokje we gingen bouwen van Kiara en Helena.
groetjes:Kiki en Lili

De Vre de s week bi j de F e nik se n
Vrede is mooi;
Vrede is fijn.
Geweld is vechten;
Geweld is pijn.
Vrede is liefde en geluk;
Vriendschap gaat nooit meer stuk.
Geweld is stom, dus geen geweld;
Geweld is precies een vuilnisbelt.
Helena
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Sommige mensen willen leven in haat en in verdriet.
Maar ik zeker niet, ik wil leven in vreugde en liefde.
Maar soms moeten mensen beginnen bij zichzelf.
En verdraagzaam worden en haat hun leven niet laten overnemen.
Maar dan heb je van die momenten dat je denkt dat je ten einde raad bent.
Dan moet je niet treuren en er keihard tegenaan gaan …
En de pijn in je hart verslaan!
Indira
…. Na de rellen was hij weer een vredig mens en kon hij verder gaan met zijn gewone leven …
Een impressie uit het werk van Giel en Emiel

Leefgroep 5 | Wolkenvangers
Beste lezertjes,
Deze week hebben alle kandidaten van de verkiezingen zich goed voorbereid.
Dinsdag hebben de stoere jongens ons stemhokje gemaakt en het ziet er prachtig uit!
Woensdag heeft de fantastische Warre een goochelshow gedaan.
En donderdag was het dus de grote dag :de verkiezingen!!!
Wie er gewonnen heeft zeggen we jullie volgende week…
Jora & Lucas

Leefschoolnieuws van de directie
Org a ni sa tie lee fgr oe p v e rg a d e ri ng va n din s dag 16 o k to ber :
Onderwerp: project, vrije teksten, vragen
18.00u- 18.45u: leefgroep 3 (N1/N2)
18.45u- 19.30u: leefgroep 4 (N3/N4)
19.30u- 20.15u: leefgroep 1 en 2 (kleuters)
20.15u- 21.00u: leefgroep 5 (N5/N6)

Sc h oo lr aa d
Geachte ouders,
Het GO werd door het decreet van 14 juli 1998 grondig hervormd. Het wordt voortaan bestuurd vanuit 3
niveaus: het centrale niveau, het niveau van de scholengroep en het lokale niveau.
Op het lokale niveau wordt de school bestuurd door de directeur in overleg met de adviserende schoolraad.
Deze schoolraad telt 9 leden:





3 leden rechtstreeks verkozen door en uit de ouders
3 leden rechtstreeks verkozen door en uit het personeel
2 leden gecoöpteerd uit sociale, economische en culturele milieus
De directeur van de school
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De voorzitter van de schoolraad wordt verkozen onder de leden of gecoöpteerde leden.
De schoolraad heeft advies- en overlegbevoegdheid en informatierecht over:













de algemene organisatie van de school
het schoolreglement
het schoolwerkplan
het schoolbudget
de schoolinfrastructuur
welzijn en veiligheid op school
de organisatie van het leerlingenvervoer
de organisatie van extra-murosactiviteiten en parascolaire activiteiten
de organisatie van niet-leergebonden opdrachten
het vastleggen van de criteria voor de aanwending van het lestijdenpakket
de leerlingenwerving
de toewijzing van het mandaat van directeur

De nieuwe schoolraad wordt verkozen voor een periode van 4 jaar en neemt zijn bevoegdheden op vanaf 1
april 2013.
Met het oog op de samenstelling ervan worden er rechtstreekse schriftelijke verkiezingen georganiseerd in
de periode van 1 tot 12 december 2012.
Met deze brief doe ik een oproep tot kandidaatstelling voor de schoolraad van de ervaringsgerichte
methodeschool De Leefschool. Het desbetreffende formulier kan bekomen worden op het secretariaat van
De Leefschool of bij de directie. De kandidaturen dienen, op straffe van onontvankelijkheid, met
voorgenoemd formulier aangetekend of tegen ontvangstbewijs tegen uiterlijk 31 oktober 2012 bezorgd
worden aan de voorzitter van het kiesbureau:
Martine Vande Moortele
Groenweg 4
9860 Oosterzele
Belangrijk is ook uw eventuele kandidatuur voor de schoolraad te toetsen aan onderstaande
onverenigbaarheden.
Met het stemgerechtigd lidmaatschap van een schoolraad is onverenigbaar:








het lidmaatschap van een wetgevende vergadering, een provincieraad, een gemeenteraad of een
raad van een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, van een regering, een bestendigde
deputatie, of de hoedanigheid van burgemeester, de hoedanigheid van personeelslid van de
school;
bloed- of aanverwantschap tot en met de tweede graad, of de hoedanigheid van echtgenoot of
samenwonende partner met een personeelslid van de school;
de hoedanigheid van lid van de raad van bestuur van een scholengroep van het GO;
de hoedanigheid van personeelslid van de pedagogische begeleidingsdienst;
de hoedanigheid van verantwoordelijk leider, vast gevolmachtigde of vast afgevaardigde van een
vakbondsorganisatie die de beroepsbelangen van het personeel van het onderwijs behartigt;
de hoedanigheid van personeelslid van de onderwijsinspectie van de Vlaamse Gemeenschap;

e

flashboem | 18 jaargang | nummer 5 | 5 oktober 2012 | flashboem@leefschool.be






de hoedanigheid van personeelslid of lid van het bestuur van een inrichtende macht van het
gesubsidieerde onderwijs of van een gesubsidieerd centrum voor leerlingenbegeleiding, het
hoger onderwijs uitgezonderd;
het lidmaatschap van de Raad van het GO;
het lidmaatschap van een andere schoolraad.

Op de school kan ook de volledige tekst van het kiesreglement worden bekomen en ligt de kiezerslijst
tijdens de schooluren ter inzage vanaf 8 oktober 2012.
Deze kiezerslijst is eveneens de lijst van potentiële kandidaten van de schoolraad. Bezwaar tegen de
samenstelling van de kiezerslijst dient schriftelijk en aangetekend te gebeuren tot uiterlijk 16 oktober 2012
bij de voorzitter van het kiesbureau. De bewijslast ligt bij de indiener van het bezwaar. Het kiesbureau doet
onverwijld uitspraak en brengt de betrokkene schriftelijk van de uitspraak op de hoogte. De kiezerslijsten
worden definitief afgesloten uiterlijk 21 oktober 2012.
Tegen uiterlijk maandag 1 december 2012 zal u via je oudste kind voor elke ouder een oproep voor de
verkiezingen en een stembiljet met de kandidaten ontvangen. Mag ik dan vragen het ontvangstbewijs in de
agenda van je kind te ondertekenen en indien nodig dit document aan de andere ouder te bezorgen.
De scholen van het GO zijn democratische en open instellingen die inspraak hoog in het vaandel dragen. De
schoolraad, beste ouders, is een unieke kans om samen met het schoolteam het schoolproject te boetseren
en te realiseren. Samen school maken en samen bouwen aan een mooie toekomst voor onze kinderen is
waar het uiteindelijk om gaat !
Ik hoop dan ook talrijke kandidaturen voor de schoolraad te mogen ontvangen.
Met vriendelijke groeten,
Martine Vande Moortele
Directeur

Oproep opvang
Hallo beste leefschoolouders,
Allereerst bedankt aan al de ouders die reeds nieuw materiaal (jokari, stoffen, verkleedkleren,...) hebben
meegebracht voor de naschoolse opvang; de kinderen zijn er al heel leuk mee aan het spelen. Ook bedankt
aan alle ouders en anderen die me gezegd hebben dat er nog dingen op komst zijn!
Ondertussen hebben we met de kids van de naschoolse opvang een ideeënbus in mekaar geknutseld en na
1 maand briefjes schrijven, geven de kinderen me aan dat ze volgend speelgoed zeer graag nog in de
naschoolse opvang zouden krijgen :







meer legoblokken
badminton raketten (en pluimpjes)
meer gezelschapsspelletjes
meer ballen (plastiek of mousse, alle maten)
leesboeken en strips
springtouw(en)
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een nieuwe radio/cdspeler (de oude is stuk; misschien kan iemand hem maken? Paul probeerde
reeds, maar na 1 dag gaf hij weer de geest...)

Wie volgende zaken toevallig thuis liggen en niet meer nodig heeft, mag steeds contact opnemen met
Martine of mij (0485/146566). Ook kladpapier is altijd zeer welkom.
Vele groetjes,
Elisabeth/Lies

MOS
Sme e r ze – 1 2 ok t obe r 20 1 2
Om de week van de fairtrade, die zopas van start ging extra kracht bij te zetten. Nemen we als school
vrijdag 12 oktober 2012 deel aan de Smeer ze - actie van Oxfam. Concreet houdt dit in dat elk kind die dag
tijdens de speeltijd in de voormiddag een boterham krijgt met confituur afkomstig van eerlijke
wereldhandel.
De kinderen zullen hierover ook geïnformeerd worden in de klas.

Greenteam
De eerste weken van September voorbij, een nieuw begin en de eerste activiteit in het nieuwe schooljaar
die traditiegetrouw de herfstwerkdag is!

Iedereen die een hart heeft voor de buitenspeelruimte
van onze kinderen is hartelijk welkom
zaterdag 13 Oktober van 13.00 u tot 17.00 u.
Op het programma staan :
snoeien van de hagen, onkruid wegdoen, opruimen van de speelruimte en de plaats naast de containerklas,
onderhouden van de kleutertuin, het kippenren, etc.
Werkmateriaal is in beperkte mate aanwezig, dus gelieve zelf zoveel mogelijk mee te brengen.
Misschien zag je al dat de wilgentipi verdwenen is omdat hij in het werkgebied stond.
We zoeken dus ook iemand die tipimadam of meneer wil worden en daar zijn/haar schouders wil
onderzetten.
En omdat we dan ook wilgentenen nodig hebben iemand die voor de 13e oktober zijn wilgen zal snoeien :-)
We zijn daarnaast ook op zoek naar iemand die die namiddag de catering wil verzorgen (lees : koffie/thee
zetten, afwassen).
Een hele zoektocht dus en oja, taarten voor de lustige werkers zijn ook steeds welkom!
Tot dan!
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Vrij podium: oproep
Lieve kinderen en ouders,
weten jullie het al? Op zaterdag 24 november wordt het een fantastische avond op de Leefschool!
Wij brengen die avond een groot kinder vrij podium van 17u30 tot 19u. Iedereen die wil, mag deelnemen.
Doe je graag toneel of liever dans? Maak je graag muziek? Zing je graag? Hou je van poëzie of een verhaal?
Kan je circuskunsten of andere acrobatische stunts? Of sta je helemaal niet graag op een podium maar
knutsel je liever? Het kan allemaal! Binnenkort kan je via je juf een keuze maken en je inschrijven in één van
onze ateliers. Deze gaan door op volgende vrijdagnamiddagen : 19/10, 9/11, 16/11 en 23/11 van 13 tot
14.30u.
Wij zijn nog op zoek naar ouders met talent om onze ateliers mee te begeleiden. Bij deze een warme
oproep!
Onze kleuters die graag meedoen zullen samen met hun juf iets voorbereiden.

Na het vrij podium kan je met het hele gezin genieten van een heerlijk
wereldgerecht verzorgd door Qarfa, een traiteur met faam!
De opbrengst van deze avond gaat naar een mooie aankoop waar je kind al lang op wacht: een
fantastische geluidsinstallatie om al onze forums en feesten de klank en kleur te geven die ze verdienen!

Aarzel niet en vul vandaag nog deze brief in en geef hem terug mee met zoon-of dochterlief!
mijn kind mag deelnemen aan het vrij podium op 24/11
mijn kind is niet vrij op 24/11
mijn kind staat niet graag op het podium maar doet liever crea-activiteiten.
ik, mama, papa van .………… help graag mee met het …………….atelier

In sc hrij ving were ld g e r e c h t
Wij komen graag eten op school op za 24 november vanaf 19u
………. x kindermenu Marokkaanse balletjes met tomaat en ei aan 7 euro
……… x couscous met 7 groentjes aan 15 euro
……… x kip met olijven aan 16 euro

Allen hartelijk welkom!
Het leefschoolteam
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Gezocht
Beste iedereen,
Sinds vorige week vrijdag is de jas van Chiel zoek, kwijt, spoorloos verdwenen, … Ondertussen is er een
week voorbij vol speurtochten, zoekacties, inschakelen van juffen en vrienden, … Helaas de jas is op school
nergens te vinden! Dus mocht er iemand info hebben over deze jas, graag . Ken je de beste verstopplaatsjes
voor jassen op school? Of heeft jouw speurdersoog gemerkt dat de jas op een andere plaats
achtergebleven is? Ken je verstrooide professors in jouw omgeving die zich wel ‘ns van jas durven vergissen
en vind je aan de kapstok thuis een onbekende jas ? Als het een ‘leren’ jas is, zwart, met een kap, de maat
van een 10-jarige jongen, dan is er veel kans dat je de jas van Chiel gevonden hebt!
Wie deze jas vindt, gelieve ze te bezorgen aan Chiel van de Feniksen. Alvast bedankt in deze herfstige,
winderige tijden: dan komt een jas goed van pas!
Bedankt Lore Slosse
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