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E D I T O R I A A L!
Dag ouders en leerlingen
We zijn alweer midden januari, de tijd vliegt werkelijk voorbij.
Laten we allemaal genieten van de prachtige sneeuw (of ijs) en
veel beterschap wensen aan de verschillende zieken.
Groeten
Jana

AGENDA
 dinsdag 19 februari om 20 u:
oudercomité
 woensdag 20 februari om 8 uur:
oudercomité
 28 februari: kleuterzwemmen K3
 woensdag 6 maart: pedagogische
studiedag
 zaterdag 9 maart: vrij podium
 zondag 21 april: receptie
communie/lentefeest
 dinsdag 21 mei: facultatieve dag
 woensdag 22 mei: pedagogische
studiedag
 zaterdag 1 juni: leefschoolfeest
 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.
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Leefschoolnieuws van de redactie
Inschrijvingen voor het schooljaar 2013-2014:
t.e.m. 28/02/2013 loopt de voorrangsperiode voor broers/zussen en kinderen van personeel vanaf het
geboortejaar 2011. Vanaf vrijdag 1 maart 2013 vanaf 8 uur kunnen de resterende plaatsen door anderen
ingenomen worden. Gelieve voor de inschrijving de SIS-kaart van je kind mee te brengen.
Oproep coöptatie schoolraad:
Momenteel kunnen alle geïnteresseerden zich nog tot 1 februari 2013 kandidaat stellen om via coöptatie te
worden opgenomen in onze schoolraad. Hiervoor zijn nog 2 kandidaten nodig. Heb je interesse of wens je
meer info dan kan je dit verkrijgen via directie/secretariaat.
Aankoop laptops:
Binnenkort zullen een zestal nieuwe laptops aangekocht worden. Ondertussen wordt de bekabeling ook
volledig vernieuwd zodat ons computerpark mee is met z’n tijd. Daniel, onze ICT-coördinator , neemt dit
verder op. De laptops zelf zullen niet op school blijven liggen maar worden via meterschap meegenomen
door de leerkrachten om op deze manier diefstal te vermijden.
Medisch onderzoek N5:
Gaat door op donderdag 7 februari in de voormiddag voor de tweede helft van N5.
Leerlingenraad:
Op dinsdag 22/01 om 8.45u in de speelzaal van de lagere. Breng alvast jullie ideeën mee.
Week tegen pesten:
Met de goede voornemens voor 2013 breng ik nieuws over het reilen en zeilen van onze leefschool. Op 1
februari 2013 start de Vlaamse week tegen pesten onder het motto “horen, zien en spreken”. Ook onze
school wil een krachtig signaal geven dat pesten niet kan. We zijn daarom direct na de kerstvakantie
gestart met acties in de klas, socio-emotionele gevoelens ruimte geven tijdens de kring en gerichter
observeren in de klas en tijdens de pauzes. We leggen de focus op constructief met elkaar in gesprek gaan
over pesten. Wat doet pesten ? Hoe voelt het ? Hoe reageren leerlingen, ouders en leerkrachten best wel of
niet ? … Eerst en vooral leggen we een basis door duidelijke regels te stellen en kinderen uit te leggen dat
pesten niet hoort en hoe het anders kan. Om pesten te voorkomen is het belangrijk dat het tijdig herkent
wordt. Daarom vragen we ook aan onze ouders om voorvallen te melden zodat deze in de klas (of
individueel) kunnen opgenomen worden. De basisregels zijn: lief zijn voor elkaar, samen spelen en samen
delen, goede woorden zeggen, zeg wat je wel of niet wil, hulp vragen en hulp geven. Aan de hand van
verhalen en/of levensechte voorbeelden wordt pesten bespreekbaar gemaakt. De rol van de
vertrouwenspersoon van elk kind wordt nog eens in elke groep heropgenomen zodat kinderen weten bij
wie ze terecht kunnen wanneer ze met een probleem zitten en hoe dit werkt. Tijdens onze pauzes zijn er
nu telkens twee leerkrachten van toezicht. Ook ’s middags wordt nog eens een extra leerkracht
ingeschakeld om toezicht te doen en eventuele problemen dan samen met de betrokken kinderen te
bespreken en op te lossen. Daarnaast kan het team ook rekenen op de ondersteuning met de medewerker
van ons CLB om ons hierin verder te begeleiden. We blijven dit als team verder opvolgen. Heb je zelf goede
verhalen of tips geef ze gerust aan ons door. Samen kunnen we pesten bannen.
Door deze aanpassing in toezicht zal er vanaf maandag 21/01 ’s morgens geen gemachtigd opzichter meer
staan aan de Groenweg. Na schooltijd behouden we dit wel zodat de kinderen op een veilige manier de
school kunnen verlaten.
Dank voor jullie begrip.
Martine
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LEEFGROEPBERICHTEN
Leefgroep 2 | S child padjes en kikke rtjes
Sneeuw, sneeuw, sneeuw,... joepie , hiha . We hebben er volop van genoten zowel buiten als binnen. We
hebben sneeuwballen gegooid, sneeuwpoppen gemaakt, met de slee rondjes gemaakt, sneeuw geproeft (
want dat zagen we wel enkele deugenietjes eens proberen),... kortom het ten volle beleefd. En in onze klas
hebben we er ook van genoten om dingen te maken rond de sneeuw: een sneeuwlandschap, een
sneeuwslinger, sneeuwkristallen,... . En we hebben ook eens gedacht aan al die vogeltjes die op zoek zijn
naar eten, we hebben 'vogelzaadtekeningen' gemaakt in ons kleutertuintje. Nu even wachten en vogeltjes
spotten. Ze zijn er alvast want we hebben sporen gevonden in de sneeuw. We hebben ook ons nieuw
project gekozen : Hoe toveren heksen en tovenaars? Alle materialen mogen tegen maandag mee naar
school gebracht worden : boekjes, spelletjes, goocheldozen, dvd's, verkleedkleren, heksenattributen, ...
alles is welkom. Is er een goochelaar/tovenaaar of heks onder jullie, zeker welkom om ons nieuwe dingen
bij te brengen.
Ook deze week hadden we feest in onze klassen : op dinsdag hebben we de verjaardag van Arne gevierd (
want is vorige week niet doorgegeaan) en op vrijdag was het Hasse haar beurt, beiden zijn 6 jaar
geworden!!! Proficiat!! Maar het allergrootste feestnieuws kregen we toch op woensdag : Rune en Mirthe
kwamen dolenthousiast onze zaal binnen gelopen : juf, juf ... ons broertje is geboren: Briek. Proficiat aan
Nele, Maarten en de grote zus en grote broer!! Geniet van elkaar.
Op donderdag 24 januari gaat de 3de kleuterklas in de namiddag naar een toneelvoorstelling 'stoppeltje'.
We kijken er al naar uit! Geniet dit weekend nog ten volle van de sneeuwpret want misschien is het na het
weekend al gedaan. En voor al de zieken onder ons, geniet van het sneeuwlandschap van achter het raam
en hopelijk allen vlug genezen!!
Toedeloe,
Valentine

Leefgroep 4 | Stokstaa rtjes
Beste flashboemers
We hebben een woordstok gemaakt. Ook hebben we over pesten en stout zijn gepraat. Het derde heeft
leren cijferen.
We zijn op bezoek gegaan bij een Architect en gaan vandaag naar de bouwwerf in de school voor ons
project bouwen.
Groetjes
Brent en Siebe V.

Leefgroep 5 | Wolkenvangers
Dag leefschoolmens die nu in de flashboem leest
We hebben deze week een nieuw project uitgekozen. Dat is geworden: Mode!
De mama van Yuna (Ellen) en de mama van Arthur (Birte) en juf Els hebben ons geholpen met ons project.
Veel dank daarvoor!
We hebben het ook over de Prehistorie gehad!
Groetjes
Yuna, Tosca en de wolkenvangers
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Zangles
Er is een plaatsje vrijgekomen om zangles te volgen in het muziekcentrum te Bavegem/Sint Lievens
Houtem op dinsdag van 19 uur tot 19.20. Delfine geeft les aan oud en jong, beginner tot gevorderde.
Eventueel extra info kan je steeds vinden op de website: www.muziekcentrum.org. tel: 09/362.30.62

MOS
Barre Winterkoude versus winterse sneeuwpret
Sla je benen uit en steek je neus buiten in de zalige winterlucht, voorzien van een stevig paar
wandelschoenen, een dikke muts en sjaal en een paar onmisbare handschoenen.
Onderweg sneeuwballen gooien of een winters spoor van je achterlaten door ergens te velde een
sneeuwman in het landschap in te planten.
Ook in eigen tuin valt er heel wat te beleven, hier kan je misschien ook even denken aan de vogels en een
veilige voederplek voorzien en drinkwater voorzien; dit is niet alleen leuk voor de vogels, maar ook voor
jezelf, je krijgt er immers een gratis schouwspel bovenop.
Veel winterpret gewenst het komende weekend!

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

Natuurpunt Oosterzele nodigt uit
Nieuwjaarsdrink en voordracht “Dood doet Leven”
Zondag, 27 januari 2013 (vanaf 16u) in het Erfgoedhuis in Moortsele
Programma:
16 – 16u30 uur: aperitief aangeboden door Natuurpunt met korte bespreking van voorbije jaar en plannen
maken voor 2013 (Algemene vergadering)
16u30: Voordracht “Dood doet Leven” door Dirk Raes, boswachter van het Agentschap voor Natuur en Bos
in de regio Groenendael
Vanaf 18u00: gezellig nakaarten met belegde broodjes aan democratische prijzen.

e

flashboem | 18 jaargang | nummer 16 | 11 januari 2013 | flashboem@leefschool.be

Voor de kinderen voorzien we een leuke activiteitenhoek.
Graag een seintje als je komt vóór 25 januari: Mathieu Wille (mathieu.wille@gmail.com of 0494 316304).
Voordracht “Dood doet leven” door Dirk Raes
Dode dieren zijn een bron van leven in de natuur. Een kadaver is een eersteklas diner voor roofvogels,
vliegen, kevers, paddenstoelen en schimmels. De dood is in de natuur geen taboe, maar broodnodig.
Het Agentschap voor Natuur en Bos stapte in de zomer van 2008 mee in het project 'Dood doet leven' van
het Nederlandse Staatsbosbeheer.
Dit project heeft verschillende doelen. Ten eerst de biodiversiteit verhogen. Ten tweede observatie: Het
Agentschap voor Natuur en Bos installeerde een camera op een verlaten plek in het Zoniënwoud en brengt
daar dierenkadavers heen. De camera registreert welke dieren op bezoek komen, wat ze doen en wat ze
eten. Zo bouwen we de kennis over dode dieren in het bos op een wetenschappelijke manier uit.

Dirk Raes zal ons boeien met de resultaten van deze ongewone studie. Aan de hand van fotomateriaal en
trailcams toont hij wat dode dieren allemaal op gang brengen in het bos. Een aanrader! Wil je al een
voorproefje, ga dan zeker kijken op http://www.natuurenbos.be/ onder projecten – dood doet leven
Gezocht: mensen met interesse voor milieu en natuur
Om onze werking te verzekeren en te versterken zijn we ook dringend op zoek naar mensen met een hart
voor natuur die zich hiervoor concreet willen inzetten. Heb je een goede natuurkennis of ben je eerder
administratief of organisatorisch sterk, heb je goede PR- of educatieve kwaliteiten en wil je hiervoor wat
tijd vrijmaken, kom dan uit je schelp en geef ons een seintje.
Ook mensen die Natuurpunt willen vertegenwoordigen in de gemeentelijke adviesraad voor Milieu en
Natuur (MINA), zijn van harte welkom.
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