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E D I T O R I A A L!
Beste lezers
Onze verkeersactie is goed vooruit gegaan, vele kinderen en
ouders deden hun best om te carpoolen, fietsen, de bus te nemen
of te voet te gaan.
Onze slang is nog niet volledig gevuld met bollen, maar we
Kunnen al trots zijn op hetgeen we bereikten.
Geweldig bedankt voor jullie inzet.
Jana

Belangrijke mededeling

Belangrijk bericht voor N6
Donderdag 23 mei brengen we een bezoek aan de Technologicabeurs in Gent.
We vertrekken op school om 8u30 stipt met de bus. We zullen rond 12 uur terug op
school zijn.
Technologica is een evenement vol verwondering en bewondering. We zullen er kennis
maken met ingenieuze en vaak verrassende afstudeerprojecten uit de derde graad van
de Oost-Vlaamse technische en beroepsscholen. En dit onder begeleiding van de
medewerkers van Het Beroepenhuis en leerlingen van KA Deinze. Daarnaast is er een
techniekfestival met allerlei leuke techniekworkshops die georganiseerd worden door
hogescholen, technische secundaire scholen, VDAB en bedrijven. Daar mogen we
onze technische vaardigheden testen. Wie techniek in de vingers heeft, zal hier
ongetwijfeld een fascinerende wereld ontdekken. Het belooft dus een heel boeiende
voormiddag te worden.
Groetjes, juf Els en juf Izabel

AGENDA
 4 tot 8 juni: actie ‘met belgerinkel naar
de winkel’
 Vrijdag 7 juni: fietstocht van gekko’s en
stokstaartjes
 dinsdag 21 mei: facultatieve dag
 woensdag 22 mei: pedagogische
studiedag
 zaterdag 1 juni: leefschoolfeest
 woensdag 5 juni: vaccinatie op school
voor N5
 maandag 10 juni: medisch onderzoek
in Wetteren voor K2
 woensdag 12 juni: vaccinatie op school
voor N1
 dinsdag 25 juni: oudercontact
 donderdag 27 juni: proclamatie
 vrijdag 28 juni: halve dag school

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.

LEEFGROEPBERICHTEN
Leefgroep 2 | Kikkertjes en schildpadjes
Hallo daar,
Bij de kikkertjes twee jarigen: Mayako werd reeds gevierd en ze werd 5!!!! Timpe die ook 5 wordt komt volgende week aan
de beurt. allebei dikke proficiat!
In de kikkertjesklas zijn ze volop bezig met het zoeken van kleine diertjes in hun tuin. Ze zoeken op hoe ze noemen, hoe ze
leven en wat ze eten. Zo zijn ze bezig met dierenverblijven aan het maken in de klas. Pas op gevaar!!!! Er wonen reeds twee
pissebed-etende spinnen in de klas. Kom maar eens kijken want elke dag komen er nieuwe dieren bij.
Ook bij de schildpadjes hebben we een jarige gehad: Mirre is nu 6! Ook voor jou een dikke proficiat. In de schildpadjesklas
zijn de dieren die de kinderen willen bestuderen ietsje groter. Uitgestorven dieren zoals dino's en mammoeten kan je
terugvinden in ons dino-land. Maar ook de dieren die op de Noordpool en de Zuidpool leven trekken onze aandacht. We
zoeken veel op, er word veel voorgelezen uit de informatieve boeken zodat we een mooie en waarheidsgetrouwe kijkdoos
kunnen maken.
Vele groetjes Valentine en Sofie.
Oproep:
Wie thuis DUPLO-blokken/figuurtjes staan heeft waar er niet meer mee gespeeld word, dan zijn die van harte welkom in
de klas van Sofie (kleuters): schildpadjesklas. Alvast bedankt voor de gift.

Leefgroep 3 | Zeepaardjes en maanvisjes
Hallo iedereen
Deze week zijn we ons project rond tuinieren aan het afronden.
We hebben onze planten verplant naar buiten in onze moestuinbakken. Hopelijk hebben ze het niet te fris. 
Verder gaan we kijken hoe de boontjes en andere kleine plantjes groeien en hoe we ze verder kunnen verzorgen.
Groetjes,
de juffen

Leefgroep 5 | Feniksen
Hoi piepeloi,
Dit is hier de flashboem van de feniksen. Wij hebben een coole Scholengordel gedaan op dinsdagnamiddag. Het was niet
zo goed weer maar we hebben wel plezier gehad. Het was fijn door de scholen heen, en af en toe kregen we iets te eten of
te drinken. Op donderdagnamiddag deden we een een ovsg toets bij het turnen. Het was een leuk groepsspel.
Maandag en dinsdag hebben de zesdes een ovsg toets gemaakt van luisteren en spreken. De vijfdes leerden deze week net
over de ruimtefiguren.
Een heel leuke, leerrijke week met leuke kids!
Groeten van Lola, Andreas en juf Sofie

Leefgroep 5 | Wolkenvangers
Hallo iedereen,
We zijn bezig met de mini-projectjes. Volgende week is het tentoonstelling.
IEDEREEN WELKOM!
Het 6de is begonnen aan de Ovsg proeven/toetsen.
Dinsdag is het 5de&6de gaan fietsen (scholengordel) het was zeer tof,
buiten het slechte weer.
Groetjes De Wolkenvangers (:

Leefschoolfeest
Inschrijving barbecue zaterdag 1 juni van 12 tot 14u.
Naam: ……………………………………………………………………………………………….
Schrijft in voor:
………. Aperitief + volwassene vlees à € 14 = ………………………………

………. Aperitief + volwassene vis à € 15 =

………………………………

………. Aperitief + volwassene veggie à € 11 = ………………………………

………. Aperitief + kind vlees à € 7 =

………………………………

………. Aperitief + kind vis à € 8 =

………………………………

………. Aperitief + kind veggie à € 6 =

………………………………

Totaal te betalen :

€ …………………………………

Geld kan cash afgegeven worden aan de juf/secretariaat/Martine of vooraf gestort worden op
rekeningnummer van de oudervereniging 390-0232117-51 met vermelding naam en aantal/keuze

Programma leefschoolfeest 1 juni: thema Vlaamse kermis
11.00u-13.00u: speelgoedmarkt door kinderen. Standplaats € 1 (afgeven aan juf Els)
12.00u-14.00u: aperitiefconcert en barbecue
14.00u-15.00u: activiteiten Vlaamse kermis
15.00u: woordje Martine en optreden kleuters
16.00u: rondleiding kleuters door Katrijn en lagere door Izabel
16.00u-17.00u: activiteiten Vlaamse kermis
Doorlopend van 15.00u tot 18.00u tentoonstellingen van projectwerkjes, koffiecafé,…

Gezocht
Beste ouder
Ik zoek 3 uit de bib van Oosterzele ontleende, aantrekkelijke boekwerken. Ze gingen verloren na het project 'Paarden' in
N1. Er wacht mij een gigantische boete. Kijkt u even na of één der onderstaanden stof vangt in uw stulp?
Dankdank, @.
adesmul@hotmail.com
1.

STRIP : Het paard van Troje.

2.

BOEK : Paarden aan kinderen verteld.

3.

BOEK : Mijn grote indianenboek.'

Heerlijke taarten gezocht!
Een leefschoolfeest zonder taarten is geen leefschoolfeest. Al wie zin heeft om een taart of cake te bakken, schrijf je in via
onderstaande strook of stuur een mail naar Martine (bs.oosterzele@g-o.be).
Dank bij voorbaat.
STROOKJE:
Ik………………………………………. ouder/ grootouder/ vriend(in) van ……………………………………………………. zal ………
taart(en) bakken.

Speelgoedverkoop
Zaterdag 1 juni is het weer zo ver !!!!
De kinderen van de leefschool verkopen speelgoed aan spotprijzen!
Kinderen die willen verkopen moeten zich op voorhand (ten laatste vrijdag 31 mei) inschrijven bij juf Els.
Het inschrijvingsgeld bedraagt 1 euro.
De markt start om 11 uur en eindigt om 13 uur. Klaarzetten kan vanaf 10.45 uur.

Be there !!!

MOS
16 mei 2013 World Fair Trade dag voor bedrijven – 17 mei 2013 World Fair Trade dag voor scholen – 18 en 19 mei 2013 World
Fair Trade Picknickdagen!
Gedurende vier dagen wordt er aandacht gevraagd voor eerlijke handel. Zoals reeds vaker vermeld in de lessen op school
alsook in onze schoolkrant, draait Fair Trade rond eerlijke prijzen voor producten die onze medemensen in het zuiden
voortbrengen. Eerlijke prijzen garanderen eerlijke arbeid, een eerlijk inkomen enz. Fair Trade staat veelal ook voor
duurzaamheid inzake onze planeet.
Bij Naturelle over onze school kan je veel Fair Trade producten kopen en bekijken alsook in de Oxfam wereldwinkel in
Scheldewindeke. Maar je kan er ook bij je wekelijkse boodschappen een steentje toe bijdragen want in zowat elk
grootwarenhuis kan je heel wat Fair trade in het gamma vinden.
Dus mochten de weergoden ons toch goedgezind zijn komend weekend of je trotseert gawoon elk weertype, en je hebt
bovendien zin in een picknick kan je er misschien een (h)EERLIJKE picknick van maken.
Je kan je picknick zelfs registreren als de gekste, meest enthousiaste enz picknick of kijken of je in je buurt ergens kan
bijschuiven via volgende site: www.fairtradeday.be
ELKE HAP TELT!

Verslag vergadering oudervereniging
7 mei 2013
20 u
Welkom
Feedback uit de ochtendoudervereniging
-

Zeer beperkte opkomst.
Wie leidt de vergadering?
Wie maakt de verbinding met de avondoudervereniging ?

Feedback uit enquête ouders ivm oudervereniging

1.

Na analyse van de antwoorden blijken er 3 ‘groepen’ te ontstaan over wat een oudervereniging op de Leefschool
zou moeten kunnen betekenen.
Meer inspraak in beleid / pedagogische feedback kunnen geven op de schoolwerking / grieven kunnen uiten / kritisch
kunnen kijken naar de dagdagelijkse werking / gespreksavonden – vormingsavonden organiseren.
Het deel rond inspraak en beleidsondersteuning vindt zijn plaats in de schoolraad waar team en
verkozen ouders een forum hebben. Het organiseren van avonden voor ouders rond een bepaald thema
is een zeer goed voorstel maar als vereniging wachten we op suggesties vanuit de ouders zelf. De
verdere praktische organisatie wordt dan door de oudervereniging opgenomen.

2.

Feestcomité met vooral als doel geld inzamelen als ondersteuning voor de school.
De oudervereniging blijft deze activiteiten organiseren. De opbrengsten zijn broodnodig en worden
jaarlijks goed besteed.

3.

Een veilige plek waar alle ouders terecht kunnen / geen Petit comité / niet opdringerig / voldoende diversiteit van
meningen.
De oudervereniging is zich er niet van bewust dat zij een beperkt groepje vormen en wil zeker praten
met de ouders die zich niet aangesproken voelen of net teveel aangesproken voelen. Wees welkom !

Toekomst oudervereniging
Er is een openstaande vacature voor het voorzitterschap. Wie zich geroepen voelt kan contact opnemen met Martine.
Voorlopig blijft Kristy de vergaderingen leiden en verslag maken maar in frequentie zoals het nu is. Meer engagement is
niet mogelijk.
Bij de mail ivm Flashboem wordt een extra zinnetje toegevoegd als er een oudervereniging gepland is en als het verslag er
is.
De werking van de oudervereniging wordt opgelijst en duidelijk vermeld op de website. Bij leefgroepvergaderingen aan
het begin van het schooljaar wordt de werking voorgesteld.

1.

Forum voor alle ouders

2.

Alle onderwerpen kunnen aan bod komen ( grieven, suggesties,
onduidelijkheden, … ) en worden verder doorgestuurd naar de bevoegde mensen.

3.

We stellen een systeem van klasouders voor, waarbij elke klas een afgevaardigde
ouder heeft als aanspreekpersoon voor de ouders van die klas. We verwachten dat
deze klasouders ook deelnemen aan de oudervereniging ( op die manier zijn alle
groepen vertegenwoordigd en weten andere ouders dat hun vraag verder
opgenomen zal worden ). Ook kunnen zij betrokken worden bij de voorbereiding
van de leefgroepvergaderingen.

4.

Agenda 2013 – 2014:
de
Sprokkelronde 3 week van september ( di 24 september 20u ): alle suggesties
voor activiteiten in dat schooljaar kunnen dat aangebracht worden. Op het einde
van de vergadering worden knopen doorgehakt voor het volledige schooljaar.
De frequentie van de ouderverenigingen wordt verhoogd en dus niet langer
gekoppeld aan de voorbereiding van een grote activiteit.

Er wordt een overzichtelijke kalender gemaakt waarin ALLE leefschoolactiviteiten ( vaste festiviteiten, van de teams,
GWP’s, van de oudervereniging, … ) worden opgenomen zodat er een overzicht kan gehouden worden over het al dan niet
teveel belasten van leerlingen, team en ouders.
De oudervereniging wordt een vzw ( is wettelijk bepaald binnen de scholengemeenschap ). Thomas bekijkt de statuten
verder. Op papier zijn de leden Maaike, Rozemarijn en Kristy.
Op het ouderforum in juni zullen de resultaten van de enquête en de werking voorgesteld worden.

Evaluatie voorgaande activiteiten
-

Free podium voor ouders: voor herhaling vatbaar maar niet jaarlijks te organiseren.

-

Communie / Lentefeest: alles goed verlopen. Organisatie receptie liep vlot maar afwas en opruim achteraf blijft
een probleem !!

-

Praatcafé’s: twijfel rond het voortbestaan omwille van de beperkte opkomst op vrijdagnamiddagen en dat aan
de doelstelling rond het ideeën en suggesties sprokkelen bij ouders niet langer voldaan wordt.
Toch voor volgend schooljaar: wel blijven organiseren zowel op vrijdag als bij oudercontacten / opnieuw
ideeënbord zetten / oproep naar helpende handen!

Update komende activiteiten
-

Leefschoolfeest: ..

-

Overgang 3 kleuters ( 20 juni ): wordt door team opgenomen en ouders worden betrokken bij het uitwerken
van een activiteit na school ( afspraak vrijdag 17 mei )

-

Avondmarkt Oosterzele ( 21 mei ): iedereen welkom !

-

Opening nieuw gebouw ( 6 september 2013 tssn 15 en 18u ): oproep 19 juni 20u voorbereiding van dit
inhuldigingsfeest. Guy neemt het bruisende voortouw. De oudervereniging zorgt voor de receptie.

de

Mededelingen
Rondvraag
-

Bierdozen: Voorstel om bij de Inhuldiging van het nieuwe gebouw ‘Bouwstenen’ te koop aan te bieden, met
daarin 3 flessen leefschoolbier. De verkoop zal alleen dan doorgaan en niet verder door de leerlingen. Er wordt
een duidelijk doel vooropgesteld van wat er met de opbrengst gaat gebeuren in functie van het nieuwe gebouw.

-

Er worden stilaan duidelijke plannen gesmeed om de grote zaal in de kleuterblok in een nieuw kleedje te
steken.

Belangrijke data
17 mei

Voorbereiding overgangsfeest kleuters

21 mei

Avondmarkt Oosterzele

19 juni

Voorbereiding Inhuldiging

20 juni

Overgangsfeest 3 kleuters

6 september

Inhuldiging nieuw gebouw

24 september

Eerste oudervereniging van het nieuwe
schooljaar

de

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

Vlaamse kermis: draaiboek
Leefschoolfeest
zaterdag 1 juni

Activiteiten

Door wie ?

11-13u

Speelgoedmarkt door kinderen (grasveld Groenweg).
Kostprijs standplaats: €1

Els

12-14u

Barbecue door traiteur

Martine

Eet- en drankbonnen maken

Leen Van Impe

12u tot …

Aperitiefconcert

Carmen

11.30u tot 18u

Aperitief aanbieden (bar)

Oudervereniging

Bar: bediening / afwas glazen

“

Koffiebar

“

Kaboutercafé

“

Andere activiteiten/workshops

“

Activiteiten Vlaamse kermis lagere

Elke leerkracht geeft activiteit en
locatie door aan Martine voor 7 mei.

Woordje directie

Martine

Kleuteroptreden grote speelplaats (?)

Kleuterleidsters

Rondleiding kleuter

Kleuterleidster: Katrijn

Rondleiding lagere

Leerkracht lager: Izabel

14u -18u

14u-15u
16u-17u
15u

16u

Infokiosk (bord Sofie DP)
Doorlopend

Tentoonstellingen: onderwerpen en locatie doorgeven
voor 7 mei aan Martine

Leerkrachten

+ kunstwerken vanuit de workshops fee podium voor
kinderen

Vanaf 18u

Affiches, naamkaartjes personeel, flyers (ook voor
Pinksterenkermis op dinsdag 21 mei van 15u tot 21u)

Geert Roels ?

Opkuis

Teamleden
Oudervereniging

11.30u-18u

Kassa

Dirk, Danny, Leen Van Impe

Programma + BBQ-strookjes + taarten bakken in
flashboem plaatsen

Martine

Werkrooster (opbouw t.e.m. opkuis) in flashboem plaatsen

Kristy

Rooster ophangen kleuter/lagere
Leen Van Impe
14u- … tot alles is
verkocht

IJsjesverkoop

Jana of Elke ?

IJsjes aankopen/ophalen bij Colruyt

?

TO DO op LEEFSCHOOLFEEST 1 JUNI 2013

Vrij 31 mei

Frigo’s vullen
alles klaarzetten ( tafels ed. )
Zaal voorzien van doeken

Zat 1 juni voor 11.30

Bar klaarzetten
Versieren !!!

Zat 11.30u tot 18u

Bar

11.30 – 13 ( graag 4 mensen
)
13 – 14
14 – 15
15 – 16
16 – 17
17 – 18

Zat 11.30 – 18

Afwas glazen

12 – 13
13 – 14
14 – 15
15 – 16
16 – 17
17 – 18

14 – 18

Koffiebar

Klaarzetten

e
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14 – 15
15 – 16
16 – 17

14u -18u

Kaboutercafé

Veerle legt de contacten

Opkuis

Team

Klaarzetten
14 – 15
15 – 16
16 – 17

Vanaf 18u

Kristy
Oproepen!

-

Helpende handen om te versieren. Gezocht: Vlagjes !

-

Wie wil taarten bakken voor de koffiebar ?

-

Wie wil een workshop organiseren op het leefschoolfeest ?
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