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E D I T O R I A A L!
Dag Flashboemers
Deze week is bijna iedereen met zijn handen aan het werken in
onze leefschool! Maquettes, technieken, bouwwerken, kledij… je
kunt het maar bedenken en de handige kinderen zijn ermee
bezig.
Dus het is het ideale moment om de vele behulpzame ouders nog
eens goed te bedanken.
De kinderen (en de leerkrachten) vinden jullie hulp geweldig!!
Bedankt!
Jana

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.
Medisch onderzoek N5 (tweede helft van de groep) gaat door op
donderdag 7 februari in de voormiddag
Martine

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

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
Wie ligt daar zo stil?
Vader krokodil.
Hij ligt daar te slapen
Ik ga hem wakker maken!
Wat een leuk project die krokodillen!
Een krokodil maken in 3D, rollen met de rollers in verf om de huid van de krokodil na te bootsen, spel
gespeeld : 'wie ligt daar zo stil', met de krokodillenscharen geknipt in papier,... Zelf in de zandbak gespeeld
met krokodillen en een maquette gemaakt. Nu zijn er bomen en rivieren in de zandbak.
Guus had een DVD bij waar we veel te weten zijn gekomen over de krokodillen. Wat hebben die scherpe
tanden om hun prooi op te eten! Wist je dat de kleine krokodillen uit een ei komen?
De grote krokodillen moeten heel waakzaam zijn, rustig zijn en moeten sluipen om hun prooi aan te vallen.
"De haai eet een krokodil!" . Neeeeeee, de krokodillen leven niet in de zoute zee!
Leuke verhalen werden meegebracht en spannende avonturen hebben we meegemaakt.
Tijdens het koekmomentje stapte Sanne voorbij ons rupsenhotel. En wat zag ze daar? Een vlinder! Joepie,
onze rups die zolang in zijn huisje heeft geslapen is wakker geworden.
We hebben de vlinder dan buiten laten vliegen en afscheid genomen. En weet je wat ze achtergelaten
heeft? Eitjes.. We zijn benieuwd!
Er is een nieuw vriendje in onze klas, Jack. Vanaf de instapdag voelde hij zich direct thuis in de klas waar we
blij mee zijn! Welkom in ons klasje Jack!
Mare bracht een bellenblaas mee naar de klas. We hebben de bellen proberen nabootsen met allerlei
materiaal en plakkaatverf. De rand van een beker, een filmrolletje, een legoblokje, een tas, een potje, een
dekseltje,...
Tijdens het turnen rolden de kinderen alle kanten uit! Wat is het moeilijk om recht te blijven rollen zeg.
Dat bracht ons op een idee: volgende week hebben we het over project 'rollen'!
Maar nu nog even uitbollen met de krokodillen!
Een krokodil, beet in mijn bil
Ik gaf een gil, toen was het stil
Een grote krokodillenhap in je bil en we rollen naar de volgende week
Sanne
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Leefgroep 2 | Kikkertjes en schildpadjes
Hallo,
Hier weer wat nieuws van de oudste kleuters. We vierden twee jarigen: Aida werd 5 en we kregen een leuke
djembé-sessie cadeau van zijn mama en papa. Bas werd 6 jaar en zijn mama heeft 'heksen-cakejes'
gebakken voor ons. Allemaal superleuk en lekker. Dikke proficiat hoor!!!!!
In de klassen zijn we volop bezig met ons project. We maken een toverstaf, heksenhoed, zwarte cape,... zo
bereiden wij ons voor naar ons eindprodukt van volgende week: een heksenfeest. Om meer te weten te
komen over heksen/tovenaars van vroeger en nu lezen we veel in onze boeken, maar we hebben
ook bezoek gekregen van Wicca Nana en Wicca Dada (de grootouders van Thor, Jolan, Timpe,...). Zij
kunnen niet echt vliegen met hun bezem (dat zien we alleen in sprookjes) maar vegen er wel alle slechte
gedachten en gevoelens mee weg. We leerden dat ze heel veel weten over de natuur, de zon, de maan en
de planten. Zo hebben we de vier windstreken opgeroepen voordat we onze stenen hebben doorgegeven
in een kring. We hebben ook onze kracht en energie samengebundeld/gedanst in de kring en doorgegeven
aan elkaar. Tot slot konden we genieten van een koekje met zaadjes en een (tover)drankje dat ons helpt
om gezond te blijven: er zat gember en salie in, gekend om zijn goede werking voor de luchtwegen. Begin
februari vieren de Wicca's/heksen feest:" imbolc ". De winter is dan bijna gedaan en de dagen worden weer
langer. We doen dus nog even verder met ons opzoekwerk en het maken van onze kledij en zorgen er zo
voor dat we als echte Wicca's ons project kunnen afsluiten.
Vele groetjes van Wicca Valentine en Wicca Sofie.

Leefgroep 3 | Maanvisjes en zeepaardjes
Hallo iedereen,
Wij hebben al een super drukke maar superleuke week achter de rug.
Alle kinderen zijn druk in de weer met bouwen, koken, naaien, breien, knutselen, ...
Wil je meehelpen met onze projectjes dan ben je zeker nog welkom in onze klas op maandag- en
donderdagnamiddag.
Lukt dit niet dan ben je zeker welkom om onze werkjes te komen bewonderen op vrijdagnamiddag.
Lieve groeten,
Juf Elke en juf Marjolein

Leefgroep 5 | Wolkenvangers
hallo allemaal,
We zijn ons volop aan het voorbereiden voor de grote modeshow volgende week donderdag.
In groepjes van 7 gingen we naar Valerie in Balegem om patronen te maken, stof te knippen en zo zelf onze
kleren te maken.
In de klas werkten we hieraan verder. We zijn ook druk bezig met accessoires.
Jullie komen toch ook om het resultaat te zien? Donderdag 7 februari om 19u in de zaal. Welkom!
Liesl, Nikki en juf
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Leefgroep 5 | Feniksen
Dag lezertjes,
Deze week waren Kiara en Maarten jarig!
We hebben een leuk verjaardagsspel gespeeld.
Onze maquette is bijna af.
Donderdag was het gedichtendag.
Gedichtje
We zijn bezig met een zoo,
maar niet met Bo.
We zijn bezig met de dieren,
en die ringstaartmaki's met hun reukklieren.
Deze flashboem gaat KABOEM!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

VAN MAARTEN EN CHIEL!!!!!!!!

Verslag van de leerlingenraad van 22/01/2013
De leerlingen van de leerlingenraad melden aan alle boterhameters dat het gevaarlijk is om te drummen bij
het binnen komen in de eetzaal. Aan de juf van toezicht wordt nog eens gevraagd om op tijd aan de deur te
staan om de kinderen druppelsgewijs binnen te laten gaan.
Wieltjespad: van zodra het beter weer wordt zal een lijn in het midden van het pad geschilderd worden. Zo
ontstaan 2 rijvakken (één heen en één terug). Seppe en Lucas willen graag de lijn schilderen. Martine vraagt
aan Djuro of er nog verf voorradig is.
Yuna en Runa zullen dan eveneens de hinkelpaden herschilderen.
Toiletcontroleurs in leefgroep 5 bij de Feniksen worden gekozen in de volgende kring. Ook in deze groep
wordt de ideeënbus opnieuw aan de medeleerlingen voorgesteld samen met Astrid en Ellis.
Martine

MOS: Het Grote Vogelweekend
Bereid je tuin nu al voor op Het Grote Vogelweekend - van Natuurpunt - van 2 & 3 februari 2013. Volg
de tips op de website van natuurpunt om vogels te voederen en hen naar je tuin te lokken. Leer ze ook
herkennen. Zo kan je ze tijdens het nationale telweekend, net als duizenden andere gezinnen, tellen.
En zo brengen jullie ook de biodiversiteit in eigen tuin en omgeving mee in kaart.
www.natuurpunt.be
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SVS zwemmen
Woensdagnamiddag zijn wij met 14 super zwemmertjes naar het Gaversbad in Geraardsbergen
getrokken.
Daar hebben wij allen een super leuke namiddag gehad.
Daar hebben wij met z'n allen een estafette gezwommen van 500m en daar zijn wij de 1ste in onze
reeks geëindigd.
Een groot applaus voor z'n allen. Met alle ploegen samen waren we hier onze 4de wat een hele
mooie plaats is.
Dan hebben enkele kinderen individueel 25m schoolslag gezwommen. Ook hier heeft iedereen het
heel goed gedaan. Hier hebben we ook nog eens 4 medailles binnengehaald.
Max-Emile behaalde hier goud,
Isaura brons,
Tosca zilver en
Matisse De Kleermaeker brons.
Ook hebben we deelgenomen met enkele kinderen aan 25m vrije slag (crawl). En ook hier waren
er enkele medailles.
Max-Emile brons en
Isaura goud.
Ook wil ik de ouders bedanken die met de kinderen naar Geraardsbergen zijn gereden om ons deze
mooie middag te kunnen bezorgen.
En in het bijzonder de mama van Isaura en Max-Emile om mee te helpen met de kinderen in het
zwembad zodat iedereen op tijd op de juiste plaats was en voor de enorme steun!!!
Dikke merci aan allen!!!!!!!!!!
En een grote pluim voor onze zwemmers!!!!!
Sportieve groeten,
Juf Marjolein

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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31 januari: gedichtendag!
In niveau 6 gingen we aan de slag om een gekke-zinnen-gedicht te schrijven.
Hier alvast enkele om te proeven.
Ik zwem in een zwembad vol appelsap
... omdat ik het lekker vind
... omdat mijn appelsap geel is
... omdat ik het gezond vind
... omdat ik fairtrade appelsap koop
... omdat water voor vissen is
... omdat ik dan in de winter een reuze ijslolly heb
Daarom zwem ik in een zwembad vol appelsap.
Lucas
Ik ga elke dag naar de maan
... omdat ik wil weten hoe groot de afstand is.
... omdat ik een stukje maan in mijn kamer wil.
... omdat ik daar hoog en droog zit.
... omdat ik maanzaad wil kweken.
... omdat ik op de maan wil springen.
daarom ga ik elke dag naar de maan.
Helena
Ik zit elke dag met mijn hoofd in de W.C.-pot
... omdat ik wil zien hoe een drol wegspoelt
... omdat ik de draaikolk wil zien
... omdat ik wil zien of er echt een W.C.-eend is
... omdat ik mijn hoofd cool wil houden
... omdat ik mijn haren wil wassen
daarom zit ik elke dag met mijn hoofd in de W.C.-pot.
Kiara
In de herfst doe ik mijn winterslaap samen met mijn vriend de egel
... omdat ik wil slapen op een nagelbed
... omdat ik sneeuw niet lekker vind
... omdat ik graag een mol wil zijn
... omdat ik toch de hele snoepdoos bij me heb
... omdat er onder de grond geen huiswerk is
... omdat ik wil uitslapen
... omdat ik wil zien of het echt wel donker is onder de grond
daarom doe ik mijn winterslaap samen met mijn vriend de egel
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Andreas
Elke dag voor het slapengaan eet ik een potje honing
... omdat ik zoete dromen wil
... omdat ik de bijtjes wil horen
... omdat oranje mijn lievelingskleur is
... omdat het niet mag van papa
... omdat ik mijn hoofdpijn wil wegeten in buikpijn
daarom eet ik elke dag voor het slapengaan een potje honing
Indira

Elke dag ben ik Lita
... omdat ik mezelf ben
... omdat ik in mezelf geloof
... omdat ik mezelf soms raar vind
... omdat ik van dansen hou
... omdat ik goede vrienden heb
... omdat ik ook om iemand anders geef
... omdat ik in april jarig ben
daarom ben ik Lita
Lita
Ik zit dagelijks in de riool
... omdat ik de dode vissen wil tellen
... omdat ik in een riooldrol wil lopen
... omdat ik wil weten wat er zoal in de riool zit
... omdat ik wil zien hoe Ian Thomas in de riool wordt gedumpt
... omdat ik cooler wil zijn dan Dario de eend
... omdat ik wil weten waar de riool stopt
... omdat ik in de riool wil zwemmen
... omdat ik een rat wil adopteren
daarom zit ik dagelijks in de riool.
Luna
Ik eet dagelijks een citroen met suiker
... omdat ik een zoetzuur type ben
... omdat ik het zonder suiker te zuur vind
... omdat ik citroen elke dag in de vuilbak van mijn Chinese buren vind
... omdat ik de suiker van mijn mama wil opmaken
... omdat ik aan het uitzoeken ben of het echt waar is dat er een citroenboom in je maag groeit als je zo’n
pit inslikt
... omdat ik raar ben
... omdat ik een zuurzoet type ben
daarom ik eet dagelijks een citroen met suiker
Jora
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