e

18 jaargang | nummer 14 | 14 december 2012 | redactie: Jana

E D I T O R I A A L!
Dag lezers
Het jaar komt ten einde en de toetsen zijn druk aan de gang.
Hierdoor volgt er een zeer beknopte Flashboem.
Sinds de Sint is teruggekeerd naar Spanje, zijn er al heel wat
leuke versieringen opgedoken. De Kerstsfeer komt al aardig in de
Leefschool!
Nog een warme oproep om de strookjes voor het oudercontact
binnen te brengen zodat er een uurregeling kan gemaakt
worden.
Bedankt.
Feestelijke groeten,
Jana

AGENDA
 facultatieve dagen:
dinsdag 21 mei 2013
 vrijdag 14 december: forum
 woensdag 19 december: rapport
 woensdag 19 december: leerlingenraad
 donderdag 20 december: oudercontact
 donderdag 20 december: praatcafé
vanaf 16u

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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LEEFGROEPBERICHTEN
Leefgroep 1 | De schelpjes
Dag allemaal, Sint kwam en ging en daar komt de Kerstman al aan! Wat gaat de tijd vlug...
We vierden met heel veel plezier de verjaardag van Sinterklaas, maar ook die van Cas, Pina, Kamiel en juf
Sanne. Gefeliciteerd allemaal en een dikke verjaardagszoen!
Sinterklaas gaf ons grimeerspulletjes. Heb je gezien hoe mooi we geschminckt waren? Tijgers, piraten, een
vlinder... nu kunnen we alles zijn wat we willen!
Buiten is het koud en de dagen zijn donker. De kerstboom is opgezet, de versiering maakt hem nog mooier,
de lichtjes hangen erin.
Rust en geborgenheid in onze klas. We proberen zo zuiver mogelijk met elkaar om te gaan, we zijn klaar
voor de laatste weken van het jaar.
Liefs van alle schelpjes.

Leefgroep 4 | Gekko’s
Hallo beste lezertjes,
Wij hebben het in niveau zeer leuk gehad. Maar in project ook. We zullen beginnen bij niveau.
Maandag: hebben we voor de speeltijd geen les gekregen van Juf Carmen maar wel van juf Jana.
Niet zoals gewoonlijk. Maar het was leuk.
In de namiddag bij project heeft juf Carmen ons verteld wat ons nieuw project is. Maar ik ga nog niets
verklappen.
Dinsdag: hebben we een moeilijke toets gemaakt. Voor sommige was hij wel gemakkelijk.
In de namiddag hebben we heeeeeeeeeeeeel veeeeeeeeeeel gedaan, te veel om op te noemen.
Woensdag:Zijn we gaan zwemmen voor het rapport.
Veel moesten we niet doen en alles wat we moesten doen was leuk.
Donderdag: we krijgen les van juf Jana.
Vrijdag:we hebben veel gedaan heel veel.
(Maandag is de mama van Arthur en Emely bij godsdienst geweest. Ze is mee komen kleien.)
Veel groeten van alle Gekko s’
En Gekko juffen
Emely

Leefgroep 5 | Fenik sen en Wolkenvangers
Dag lieve lezertjes!!!
We zijn alweer gestart met wat toetsjes voor ons Kerstrapport.
Ook hebben we vorige week onze tentoonstelling over seksualiteit gedaan en het was een groot succes!
Dank je wel aan alle bezoekers!
We zijn in onze klas ook bezig met de verwenweek en we hebben al heel wat lekkers en moois gekregen en
gegeven. De sfeer is super!
Maar we hebben ook al ondervonden dat er sommige zijn die zaken uit onze schoenenvakjes halen... Wij
vinden dit heel jammer...
Groetjes,
Rechilis en Remix
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MOS
Kerstboomgekte
Nu de Sint stilaan ons land verlaat en we langzaam Kerst in zijn vele facetten omarmen, geven wij alvast
een kerstboomtip.
Kunstkerstbomen zijn herbruikbaar, maar hun productie veroorzaakt heel veel vervuiling.
Daarom kan je ook gaan voor een natuurlijke kerstboom uit een nabijgelegen duurzaam beheerd bos. In
België vinden we vooral Nordmannsparren, die weinig naalden verliezen en gewone sparren die vlugger
groeien met minder mest en pesticiden.
Maar kies bij voorkeur een kerstboom die in een pot gekweekt wordt, zo draag je er toe bij dat de dunne
laag vruchtbare aarde in het dennenbos bewaard blijft. Bijkomend voordeel van zo’n boom is ook, dat je
hem later ook met grote overlevingskansen in je tuin kan planten. Op voorwaarde dat hij in huis niet tegen
je verwarming aanstond.
Je kan ook een spar of kerstboom uit karton snijden of een muurversie met enkele takken maken.

Gezocht
Beste,
Ik ben Elke de mama van Aida Doornaert van de schildpadjes. Aida verloor enkele maanden geleden in
school zijn sjaal die heel speciaal is voor hem aangezien die speciaal gemaakt was voor hem. Het was een
donkere gesloten sjaal met een camouflage dino op, een Triceratops en een Brachiosaurus om precies te
zijn.
Die sjaal is erg belangrijk voor Aida en het zou hem erg blij maken moesten we de terug vinden.
Lieve groeten
Doornaert Elke
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Oudercontact
Op donderdag 20 december gaat het eerste oudercontact door. Gelieve bijgaand strookje in te vullen om
een afspraak te maken. Geef zo snel mogelijk af: zo hebt u de meeste kans om een afspraak dichtst
aansluitend bij uw voorkeur te krijgen.

STROOKJE OUDERCONTACT
Wij, ………………………………………………………….., wensen een afspraak te maken voor het oudercontact op
donderdag 20 december met :
Naam leerkracht(en) die u voor
dit kind wilt spreken :
………………….……………
………….……………………
………………….……………
………….……………………
………………….……………
………….……………………
………………….……………
………….……………………

Leefgroep

NIV

Naam kind

………………….……………
………………….……………
………………….……………
………………….……………

Gewenst tijdstip
omcirkelen : rond …
u
16 – 17 - 18 – 19 – 20
– 21
16 – 17 – 18 – 19 – 20
– 21
16 – 17 - 18 – 19 – 20
– 21
16 – 17 - 18 – 19 – 20
– 21

Gelieve één lijn per kind in te vullen en één strookje per familie af te geven.
Indien een langere periode past, gelieve dan meerdere getallen in de laatste kolom te omcirkelen. Geef
duidelijk aan in de 2de en 3de kolom of u de betrokken leerkracht voor niveau of project (of beide) wilt zien
door in die kolom de naam / nummer van de groep in te vullen.
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