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E D I T O R I A A L!
Dag lezers
Vorige week hadden we terug een forum en we hebben er
allemaal van genoten. Alle kinderen zijn met interessante
projecten en thema’s bezig en het was superleuk om van de
kleutertjes tot de grootste te horen wat ze gedaan hebben de
laatste weken.
Hopelijk zijn jullie er volgende keer ook bij, voor alweer een
geweldig forum!
Groeten
Jana

AGENDA
 maandag 4 februari: vergadering
eerste communie om 20u
 donderdag 7 februari 19u: modeshow
wolkenvangers
 donderdag 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

Beste ouders,
bekijk even onze nieuwe fotoreeksen op de

DEADLINES

site www.leefschool.be onder rubriekje ‘in beeld’
Jouw sloeber staat er zeker bij.
Veel kijkgenot!
Groetjes,
Izabel, fotobeheerster van de Leefschool
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 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 directie
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.
Waar zijn wij de komende periode in onze leefschool mee bezig ?
Enquête voor ouders:
Volgende week stellen we met een aantal mensen o.l.v. Stefaan D’Hondt van de pedagogische
begeleidingsdienst een enquête op voor ouders. Van zodra ze klaar is zal ze meegegeven worden met je
kind. Hierdoor krijgen jullie de kans om jullie mening te geven over het reilen en zeilen van onze school.
Daarna zullen de resultaten door een werkgroepje verwerkt worden. Samen met Stefaan D’Hondt en het
voltallige team zullen de mogelijke werkpunten in acties omgezet worden over korte/ lange termijn.
Daarna wordt alles toegelicht op een ouderavond (datum volgt).
Komende studiedagen :
Op 6 maart nemen wij met het team deel aan de studiedag (gans de dag) voor leefscholen. Er is keuze uit
10 interessante workshops. Onze nieuwe mensen zullen zeker de sessie rond de axenroos volgen zodat zij
in staat zijn om dit met mondjesmaat te integreren in hun klaswerking. Daarnaast is er ook nog keuze uit
visie op creativiteit, rekenen bij kleuters, mindfulness, autismespectrumstoornis, vrije teksten voor
kleuters, …
Op 22 mei zal er vanuit de nascholingsdienst van het GO een studiedag georganiseerd worden rond
muzische vorming (beeld). Deze praktische invulling zal vertrekken vanuit het nieuwe leerplan en werken
rond technieken en materialen.
Martine

e

flashboem | 18 jaargang | nummer 18 | 24 januari 2013 | flashboem@leefschool.be

LEEFGROEPBERICHTEN
Leefgroep 3 | Maanvisjes en zeepaardjes
Omdat de kinderen deze keer kiezen voor meerdere onderdelen van techniek zullen ze de komende twee
weken een techniekproject uitwerken die bestaat uit meerdere kleine projectjes zoals vulkanen, breien,
ruimte, robots,…. Elk kind maakt z’n keuze en zal dan in kleine groepjes aan de slag gaan. Uiteraard zullen
er helpende handen nodig zijn dus iedereen is welkom om mee te helpen.
Juf Marjolein en juf Elke

Leefgroep 4 | Gekko’s
Hallo,
Deze week reisden we van de Dominicaanse Republiek naar El Salvador waar we ons verder verdiepten in
'het recht op gezondheid' en 'het recht op bescherming'. We praatten over kindermishandeling en
'filosofeerden' over de doodstraf.
We bekeken het verschil tussen een Belgisch en een Viëtnamees gezin en leerden dat kinderen in België
meer vrije tijd hebben itt Viëtnam waar sommige kinderen niet naar school kunnen, of soms maar een
halve dag, omdat ze moeten meehelpen in het gezin of buitenshuis moeten werken.
Vanuit 'het recht op vrije tijd en spelen' groeide het idee van de kinderen om een echt houten speelhuis te
maken in de klas. We lieten het niet bij woorden en voegden op donderdag de daad bij het woord! Lucas,
Ruben en Jan-Pieter startten donderdag met het maken van een klein houten model. Je hoort ons al
aankomen....binnenkort zouden we graag mama's, papa's, opa's,...aanspreken om ons houten speelhuis
mee te realiseren. Meer daarover in de volgende flashboem!
De gekke gekko's!
Warme oproep: niveau 4 is nog steeds op zoek naar breilustige mensen om op woensdagvoormiddag en
nog een ander moment in de week (nog vast te leggen in samenspraak) te breien. Geef je mailgegevens
gerust door aan Marijke Vermeulen (mama Marthe, Cas, Lena en Finn) en juf Carmen. Gelieve ook een
katoenen zak mee te geven met jouw kind om hun breiwerk te personaliseren. Sommige brachten dit al
mee, waarvoor dank!
Carmen
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Leefgroep 5 | Wolkenvangers
Lustige lezers,
wie onze klas binnenliep één van de voorbije (of komende) namiddagen, kon (kan) onze wolkenvangers
druk (of liever kalm) in de weer zien met naald en draad.
Samen met mama Cas, mama Yuna, oma Matisse, oma Zara, mama Arthur en naai-juf Jora leerden de
kinderen tal van handwerktechnieken in het kader van hun project ‘Hoe maak je kleren en accessoires?’
Wie denkt dat onze jongelui geen geduld meer heeft of enkel drukdoende is met I-pad, facebook of gsm,
wel die heeft het mis!
Dat hun creativiteit grenzeloos is, kan je zelf komen bewonderen op het eindproduct. Op donderdagavond
7 februari zullen de wolkenvangers hun creaties showen voor het grote publiek in een heuse modeshow.
Ook jij bent van harte welkom! Afspraak om 19u in de zaal.
Mochten er (groot)ouders zijn die op 7 februari een handje willen toesteken met aankleden, kapsels,
schminken, podium, licht, geluid, ... WELKOM!
Nogmaals hartelijk dank aan de vele (groot)ouders die hun talenten komen delen met onze kinderen.
Zonder jullie hulp zou zo’n project nooit dezelfde waarde kennen.
juf Izabel, juf Els en de wolkenvangers

Godsdienst
Uitnodiging vergadering 2 eerste communie 2013
Beste ouders,
Maandag 4 februari 2013 is er om 20u een vergadering gepland in de leraarskamer betreffende het verloop
en de praktische zaken i.v.m. de eerste communie.
Bij deze laat ik u ook reeds weten dat ik van ieder kind graag het uitreksel uit het doopregister wil
ontvangen vóór 15 maart, zodat ik dit tijdig in orde kan maken. Wie niet in orde is tegen die datum, moet
dit zelf aan de deken bezorgen. Zonder uitreksel uit het doopregister kan er geen eerste communie
plaatsvinden.
Graag tot binnenkort.
Juf Ann

MOS
Voor wie er niet genoeg van kan krijgen
Ook in de winter kan een boswandeling deugd doen. Wanneer je het bos intrekt, mag je de dieren niet
storen. In de winter is dit nog belangrijker dan in de andere seizoenen. Haal dieren niet uit hun
schuilplaats, verras ze niet terwijl ze naar voedsel zoeken en maak ze niet wakker tijdens hun winterslaap.
Anders verbruiken ze misschien hun allerlaatste reserves om weg te vluchten of zich te verschuilen. En dat
zo wel eens hun dood kan betekenen.
Gouden regels:

blijf op de paden,

maak zo weinig mogelijk lawaai,

hou afstand van de dieren, die net zoals jij een luchtje scheppen.
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Gezocht
Talent voor vrij podium op 9 maart!
Gelieve je act door te mailen naar izabel.dewilde@telenet.be
Vermeld ook welk materiaal we moeten voorzien en hoe lang je act duurt.
DANK VOOR JE MEDEWERKING!
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