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E D I T O R I A A L !
Dag iedereen
De gangen van onze school zullen overlopen met heksen,
spoken, prinsessen, draken… Ja hoor, het is weer die griezelige
tijd van het jaar. Halloween is in het land!
Ook zullen we kunnen genieten van het geweldig gezongen en
gespeeld lied van Sing for the climate. Wat een manier om af te
sluiten vlak voor de vakantie!
Dan moeten we nog afscheid nemen voor een weekje. Maar niet
getreurd, binnen 10 daagjes zien we elkaar weer en kunnen we
met volle energie terug aan het werk.
Groetjes aan iedereen en een zeer prettige vakantie!
Juf Jana

Leefschoolnieuws van de directie
Sc h oo lf o to ’ s:
Alle kinderen hebben hun foto’s meegekregen voor de
herfstvakantie. Gelieve de foto’s of het geld terug mee te
brengen na de vakantie zodat de juffen alles voor woensdag 7
november kunnen afrekenen. Ook bijbestellingen zijn terug
mogelijk. Dank voor uw begrip.

AGENDA
 facultatieve dagen:
maandag 12 november 2012
dinsdag 21 mei 2013
 vrijdag 26 oktober: rapport + sing
for the climate
 vrijdag 26 oktober: praatcafé
 maandag 29 oktober tot en met
vrijdag 2 november:
herfstvakantie
 dinsdag 6 november
oudervereniging om 8.45u
 donderdag 8 november:
oudervereniging om 20.00u
 13 november 19u30: infoavond
lentefeest/eerste communie
 zaterdag 24 november:
vrij podium en etinge
alle data vind je ook terug op de
kalender op de website

MENU
 Zie website

DEADLINES

Kr ie be l be e s tj e s :
Naar jaarlijkse gewoonte is dit het uitgelezen moment om de
haren van je kind nog eens extra na te kijken en indien nog te
behandelen.

 Elektronische inzendingen stuur je
voor donderdag 14.00u naar
flashboem@leefschool.be

Fijne vakantie iedereen…
Martine

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

LEEFGROEPBERICHTEN
Leefgroep 1 | Schelpjes
Goededag deze dag!
Deze week heeft Sanne een xyolofoon meegebracht gemaakt uit hout. Ze heeft de houten stukjes gebruikt
die Kato heeft meegebracht. Deze stukken hout zijn allemaal verschillend en klinken allemaal anders.
Hiermee hebben we een spel gespeeld dat als volgt gaat : de kleuters worden om de beurt geblinddoekt.
Wanneer ze een geluid horen van de xyolofoon (tik tik tik) roepen ze BOOM!
In de klas zijn we op zoek gegaan naar allemaal spullen die gemaakt zijn uit hout. Wanneer we één
gevonden hadden legden we er een blad op en konden we frotteren met een oliekrijt. Wat een mooie
resultaten! We vonden de stoel, de bank, de bak van de knikkerbaan, de bank, de stoel in de leeshoek, de
timmertafel, kader van het raam en nog zoveel meer! En frotteren maar!
Het was anders dan frotteren op de boom waar we een liedje hebben over geleerd!
Ik ben een hele hoge boom,
en ik sta in het bos.
De wind waait door mijn takken,
mijn blaadjes laten los.
Zelf hebben varianten gezocht op het liedje. Wij vonden : 'ik ben een hele kleine boom', ' ik ben een hele
dikke boom' en 'ik ben een hele dunne boom'.
Dinsdag zijn we gezellig naar het bos geweest. Iedereen was super flink en het was echt een aangename
uitstap! Van de bus, laarsjes aan, op de bus, laarsjes uit! De kindjes vonden het leuk om eens goed in de
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modder te stappen. Maar,... sommige waren hun laarsje verloren in al dat slijk en woeps, met de kous in de
modder!
Die dag hebben we fruit gegeten op een grote boom die omgevallen was en op de grond lag, blaadjes en
noten in een zak gestopt om mee te brengen naar de klas.
Die blaadjes hebben we dan gedroogd tussen krantenpapier om een collage van te maken.
De eikels, kastanjes en beukennootjes liggen op onze herfsttafel.
Luca DG had een boekje mee over De Gruffalo! Leuk boekje, de kindjes hadden mij verteld dat ze bang
zouden zijn moesten ze Gruffalo zien in het bos. Maar Simon... oOoOo nee, die zou helemaal niet bang zijn
van die Gruffalo!
Daaaag lieve lezers!
Tot na de vakantie, dan zijn we er terug met onze grote verhalen.
Sanne en de schelpjes

Leefgroep 2 | Kikkertjes en Schildpadjes
Dag mama's en papa's,
Twee jarigen: hiep hiep hoera voor Anaïs die 4 jaar werd en een dikke proficiat voor Gust die 5 jaar word
tijdens de herfstvakantie. Op donderdag 18 oktober was het 'zuiddag' en ook in onze school werd er geld
verdiend. Nel, één van onze oud-leerlingen is die dag spelletjes komen spelen met de kleuters. Haar
dagloon schenkt zei volledig aan een project in Venezuela. Dank je wel Nel.
Het project stenen is afgerond nadat de mama van Arne samen met de kleuters armbandjes en kettingen
kwam maken. De afgelopen week hebben we gewichtjes gemaakt voor onze weeg-hoek. We hebben ook
onszelf gemeten, drukten onze handen af om later op het schooljaar te meten of die zullen gegroeid zijn.
Alle kinderen hebben ook getekend en geschreven in hun vrij-teksten-boekjes. Er is ook veel gesprokkeld
en ja, na de vakantie beginnen we met een nieuw project, hou alvast het mapje van je kleuter in de gaten
voor meer nieuws.
Veel herfstplezier tijdens de vakantie, Valentine en Sofie.
Op donderdag zijn we voor de eerste keer gaan zwemmen met de kindjes van de derde kleuterklas. We
hebben spelletjes gespeeld zoals tikkertje en trekslang. We hebben het zo druk gehad, dat we na het
zwemmen allemaal een beetje moe waren in de bus. Het was héél leuk en kijken nu al uit naar de volgende
zwembeurt!
We willen zeer graag de 5 mama’s, papa’s en opa bedanken die zo leuk met ons hebben gespeeld en ons
hebben geholpen! Hartelijkbedankt!!!!
Groetjes, Jana.

Leefgroep 3 | Zeepaardjes en Maanvisjes
Hallo iedereen,
Wij zijn stilletjes aan ons project aan het afronden. De kinderen hebben heel erg genoten van dit mooie
project en als het van hun afhangt dan zouden we hierrond nog wel wat verder kunnen werken.
Wat staat er de laatste week op onze planning?
Wij gaan rond halloween werken. Op vrijdag mogen de kinderen verkleed naar school komen en gaan we
samen met hun en enkele ouders koken.
In de namiddag gaan we dan als afsluiter een leuk spel spelen met onze zelfgemaakte hapjes.
Lieve groeten,
De juffen
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Leefgroep 4 | Stokstaartjes
Dag Allemaal
Wat een drukke week! We zijn vol in ons project geschoten “Hoe organiseer je een restaurant”. Onze groep
kijkt er zeker naar uit om na de vakantie op bezoek te gaan in een echt restaurant. We gaan daar zoveel
ideeën kunnen opdoen voor ons eigen project! We zullen zeker overal rondsnuisteren en het personeel
overdonderen met onze vele vragen.
De stokstaartjes wensen alle kinderen en ouders een zéér toffe vakantie en een prettig gestoorde
Halloween!
Juf Jana

Leefgroep 4 | Gekko’s
Dag leefscholers!
°Nieuws vanuit het restaurant van de gekko's... Ons project 'hoe organiseer je een restaurant' draait nu op
volle toeren!
Ons opzoekwerk is af en werd al voor deel voorgesteld in de kring. We leerden welk personeel er in een
restaurant werkt en wat hun functie is, hoe moet je je gedragen in een restaurant, waarvoor dient al dat
gerei (wat is hun functie?),...
Maandag na de vakantie krijgen we de kans om een echt restaurant te bezoeken. We mogen daar een
kijkje nemen in de keuken, zullen daar het personeel van dichtbij aan het werk zien en mogen uiteraard ook
eens zelf personeel zijn. Daarna zijn we klant van het restaurant en krijgen we een volledig menu voor een
hele democratische prijs (ongeveer 6 euro!). Het geld zal verrekend worden via de schoolfactuur, dus je
hoeft die dag geen cash mee te geven met je kind.
Maandag zijn we ook al gestart met de versieringen van ons restaurant. De kinderen maakten een eigen
ontwerp voor een placemat en deze worden nu met de hulp van een aantal supermama's met een echte
naaimachine gestikt. Kinderen krijgen zelf de kans om te ontwerpen, te knippen en te naaien. Heel veel
dank aan Nicole (mama Aaron), Els (mama Katoo) en Elly (mama Julie) om dit allemaal mogelijk te maken!
Donderdag zijn we begonnen met de mama van Lorin (Katrien) om de tafelverlichting uit klei te
maken. Ook dank aan Katrien om dit voor ons te doen!
Je ziet dat er heel wat komt bij kijken om een restaurant in te richten en zo gezellig mogelijk te maken.
°We zijn ook gestart met een breiatelier in onze klas! Woensdag kwamen Nicole en Elly alsook Marijke
(mama Marthe) naar onze klas om een paar kinderen te leren breien met houten breinaalden. De kinderen
zijn van plan om een omslag van een boek te breien waarin een zelfgemaakt ingebonden boekje zal
komen. Wanneer het breien goed op gang komt zal dit breien geïntegreerd worden in zowel niveau als in
project. Dankjewel lieve mama's!!!
°Vorige week ben ik dan eindelijk 40 geworden! Ik was dan ook super verrast toen ik de schoolpoort van de
Leefschool naderde...al die versieringen, lachende gezichten van kinderen en ouders! Wat een
verrassing! Bedankt lieve, lieve ouders en kinderen voor dit prachtige onthaal, de liedjes, het warme
onthaal...
Dank aan mijn lieve, grote collega Leen voor het verrassende onthaal in mijn klas samen met de
stokstaartjes, de bloemen, het verjaardagslied ,alsook aan de ouders en kinderen die mijn klas zo
ongelooflijk mooi versierden (ik ben nog aan het nagenieten!), bedankt juf Jana voor de heerlijke
chocoladetaart, bedankt aan alle gekko's en ouders voor de warmte, de pakjes, jullie blije gezichten! Wat
een verrassing!!! Jullie maakten van mijn verjaardag een hele mooie herinnering
Bedankt, bedankt, bedankt!!!
Juf Carmen
En een zeer prettige vakantie voor iedereen!
De Gekko’s, juf Carmen en juf Jana!
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Leefgroep 5 | Wolkenvangers
Hey,
de toetsen zitten er weer op. Gelukkig maar!
Dinsdag was Jody jarig. Het was een echte bioparty.
Vrijdag hebben we met het vijfde en het zesde meegedaan met Sing for the climate. Alle scholen van
Oosterzele waren er. En 's namiddags was het Halloweenganzenspel!
Griezelgroetjes van Runa en de Wolkenvangers!

Leefgroep 5| Feniksen
Lieve lezertjes!
Ons project is helemaal af: we hebben onze projecttoets gemaakt en een evaluatie van ons project gedaan.
Feniksen en wolkenvangers maakten zich donderdagnamiddag volledig klaar voor 'Sing for the climate' op
vrijdag... Wat keken we ernaar uit...
Vrijdagnamiddag doen we een spel met wolkenvangers en feniksen samen, dat we zelf ineen hebben
gestoken.
De voorbije twee maanden waren druk en leuk. We hebben wel zin in die vakantie!!!
Tot binnen twee weekjes!
Thimo, Katrijn en Juf Sofie

MOS
A lle s i n e e n he r fs t kle e dje
Joepie, herfstvakantie in zicht. Dolle herfstpret verzekerd. Je kan de herfst en zijn vruchten ook thuis bij je
binnenbrengen. Wil je je huis in een herfstkleedje steken dan kan je met natuurlijke herfstmaterialen heel
wat sfeer maken. Maar ook in je keuken kan je de herfst heerlijk laten geuren. Met seizoensgebonden
groenten en fruit valt er immers heel wat te bereiden.
Pompoenen zijn nu op zijn best en kunnen voor dubbel gebruik ingezet worden, wat dacht je van een
uitgeholde pompoen waarvan we het vruchtvlees gebruiken voor een heerlijk soepje en wat rest als
decoratie.
Ook de ‘Durondeau’ peren zijn nu op zijn best en zijn heerlijk in dessertjes overgoten met chocoladesaus of
gestoofd als bijgerechtje met wat kaneel erover.
Maar er zijn nog zoveel andere seizoensgebonden producten te vinden.
De twee belangrijkste voordelen zijn:
•
Je eet gevarieerd.
•
Je ecologische voetafdruk krimpt er aanzienlijk door.
Alles over seizoensgebonden producten is terug te vinden op de website van VELT(Vereniging Ecologisch
Leven en Tuinieren): www.velt.be alsook op de website van EVA (Ecologisch Verantwoord Alternatief)
www.vegetarisme.be.
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Vrij podium
Vrij p o di um m e t E ti ng e op za te rd ag 2 4 nove m be r !
Op zaterdag 24 november vindt in onze Leefschool een spetterend kinder vrij podium plaats van 17.30u tot
19.00u. Aansluitend is er een “etinge”!
Als voorbereiding nemen de kinderen deel aan een creatief atelier naar keuze. Acro-circus-buiteltoeren,
swingende muziek, pluimpjes poëzie, knutselstunten… het komt allemaal aan bod tijdens de ateliers op de
vrijdagnamiddagen onder begeleiding van juffen en ouders. Het resultaat van al deze crea-workshops kan
je met de hele familie komen bewonderen.
Na deze gevarieerde Cirque du Leefschool kan je komen genieten van een wereldgerecht in onze
Carvanserai.*
In de caravanserai ruikt het heerlijk naar wereldse gerechten en versmelten smaken uit alle windstreken in
originele recepten. Wees welkom, schuif met de hele familie de vermoeide podiumvoeten onder tafel en
maak een keuze uit:
Veggie Kefta (kindermenu)
Gekruide groenteballetjes met verse tomaten en ei (7 euro)
Kefta (kindermenu)
Gekruide gehaktballetjes met verse tomaten en ei (7 euro)
Veggie couscous met 7 heerlijke groentjes
Een klassiek Marokkaans gerecht! Gestoomde couscous op smaak gebracht met een rijk
groentestoofpotje (15 euro)
Couscous met kip en olijven
Gestoomde couscous met kip in een verrassend meditteraans kleedje (16 euro)
Bismallah! Eet smakelijk!
Graag herinneren we er nog even aan dat de opbrengst van deze avond naar de aankoop van een
fantastische geluidsinstallatie gaat. Zowel kleuters als lagereschoolkinderen zullen hier dankbaar gebruik
van maken tijdens de forums, leefschoolfeesten enz. Kortom, geniet en eet voor een kindvriendelijk doel!
* Een caravanserai was een soort overnachtingsplek of herberg voor karavanen die in Centraal-Azië,
Anatolië, het Midden Oosten, Noord-Afrika en op de Balkan voorkwamen, bijvoorbeeld langs de zijderoute.
Vul onderstaand strookje in en stort het gepaste bedrag op REKENINGNR OUDERVERENIGING vóór 16
november met vermelding van je familienaam.

INDIENEN VÓÓR 16 NOVEMBER
Naam:
Voornaam:
Aantal personen
Veggie kefta (kindermenu)
Kefta (kindermenu)
Veggie couscous
Couscous met kip en olijven
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prijs
7 euro
7 euro
15 euro
16 euro
TOTAAL:
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Godsdienst / Zedenleer
In fo- a vo nd le n te fe e s t e n e e rs te c o mm un ie i n t we e lu i ke n
Beste ouders,
Op dinsdag 13 november plannen wij een info-avond in twee luiken.
Luik 1: Gezamenlijke inforonde om 19u30
Omdat er bij jullie ongetwijfeld al heel wat vragen klaar zitten rond eerste communie en lentefeest,
rond de receptie en de planning van deze feestelijke dag, zitten we samen en nemen we de tijd om
een aantal praktische zaken te verduidelijken.
Luik 2: Specifieke info rond eerste communie of lentefeest
Na de gezamenlijke info splitsen we ons op en volgt er een eerste informatieoverdracht rond de
meer specifieke kant van beide feesten.
Er worden reeds eerste afspraken gemaakt en belangrijke zaken worden reeds meegedeeld.
Om praktische redenen vragen we om ons te laten weten of u al dan niet aanwezig kan zijn die
avond, door bijgevoegd invulstrookje met uw kind mee te geven.
Met vriendelijke groeten.
Juf Ann en juf Ellen
___________________________________________________________________________
Invulstrookje
De ouder(s) van ………………………………………. (naam kind) zal/zullen
aanwezig zijn op de info-avond van 13 november.
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