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E D I T O R I A A L!
Toetsen, toetsen en toetsen, elke dag zijn we hard aan het werk.
Wens ons maar veel succes en we zullen laten zien wat we dit jaar
allemaal geleerd hebben.
Groetjes
Jana

Belangrijk!
Op de ouderavond van maandag 17 juni om 20.00u in de eetzaal
zullen de resultaten van de enquête voor ouders en de acties voor
2013-2014 aan jullie voorgesteld worden door het team. Ook Kristy
zal aanwezig zijn om de items rond de oudervereniging toe te
lichten.
In de week daarop zullen de kinderen die overgaan naar een
volgende leefgroep een lijst meekrijgen zodat ze weten in welke
groep ze volgend schooljaar zullen zitten.
Martine

Even ter herinnering:
Maandag 17 juni om 20.00u is er de ouderavond i.v.m. de resultaten
en acties rond de enquête voor ouders.
Woensdag 19 juni wordt de werkgroep inhuldiging nieuwbouw
geannuleerd omdat dit begin september zal opgenomen worden
met de leerkrachten en de kinderen. De inhuldiging zal doorgaan op
vrijdag 6 september in de namiddag.

AGENDA
 Vrijdag 21 juni: Forum: uitreiking
leesdiploma’s N1
 dinsdag 25 juni: oudercontact
 donderdag 27 juni: proclamatie
 vrijdag 28 juni: halve dag school
 dinsdag 10 september 2014 vanaf
18.00u: Infoavond (werking groep)
 donderdag 29 augustus om 19.00u:
Ijsbrekersavond
 woensdag 29 januari 2014:
pedagogische studiedag:muzische
vorming met alle Oosterzeelse scholen
in GC De Kluize
 woensdag 19 maart 2014:
Pedagogische studiedagbijeenkomst
en workshops met de leefscholen
 zondag 27 april 2014: Eerste
communie/Lentefeest
 Vrijdag 2 mei 2014: Facultatieve dag
 Dinsdag 10 juni 2014: Facultatieve dag
 woensdag 11 juni 2014: Pedagogische
studiedag: muzische vorming: klei +
link met vernieuwd leerplan.

MENU
 Zie website

DEADLINES
 Elektronische inzendingen stuur je
voor donderdag 14.00u naar
flashboem@leefschool.be

Op dinsdag 11 juni kwam de nieuwe schoolraad voor de eerste keer
samen. Het was een boeiende avond en we kunnen de komende 4
 Inzendingen op papier dienen voor
jaren terug rekenen op een enthousiast team van ouders en
woensdag 11.30u binnengebracht te
leerkrachten om hun advies uit te brengen i.v.m. het reilen en zeilen
worden op het secretariaat.
van de leefschool. Binnenkort wordt een organogram opgemaakt
die in elk gebouw zal opgehangen worden zodat de leden van de
schoolraad herkenbaar en bereikbaar worden voor iedereen. Bene Lamote werd verkozen als voorzitter en
Thomas Van Theemsche als ondervoorzitter. Thomas Van Theemsche en Els De Lange zijn tevens lid van
de Algemene Vergadering van de scholengroep.
Martine
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LEEFGROEPBERICHTEN
Leefgroep 1 | Schel pjes
Boeh!
Bedankt Rosien voor de lekker cake.
Bedankt Jackie voor de lekkere cocoskoekjes. Hiep hiep hiep, hoera!
Bedankt Lena en Guus voor de lekker aardbeitjes. Hiep hiep hiep, hoera!
Happy Birthday tooo you! In de wei staat een koeeee....
Deze week ging het terug over de spoken en de monsters. We hebben vlekken op ons blad gemaakt door
middel van verf en een rietje. Blazen was de boodschap. Grappig hoe sommige kindjes door hun neus
blazen, zuigen, of niet door het rietje blazen!
Maar een mooi resultaat is het geworden want we hebben er monstertjes van gemaakt. Een boekje over
'spookje en ik'. Wat leuk om te weten dat een spook je beste vriend kan zijn.
Sommige kindjes uit de klas wouden leren schrijven. Wat worden ze groot! Een groot papier hebben we
genomen en grote bewegingen gemaakt. Dan met twee kleuren gewerkt zodat we het verschil eens zien
tussen links en rechts. Met krijt grote bewegingen maken op de grond, leuk! De kindjes waren zeer
geïnteresseerd. Zeker omdat we van het experimenteren nog eens monsters konden maken.
We hebben een kimspel gespeeld met verschillende spookjes onder een doek. De snoezelruimte is een
donkere plaats geworden met een nachtlampje. Zie je nu wel, wij zijn niet bang!
Deze week was het feest in de klas want Titus was jarig. Hiep hiep hiep, hoera!!!
Dikke monsterzoenen
PS: Nemen jullie even een kijkje op de fotopagina van de Leefschool? Je kan er foto's terugvinden van de
schelpjesklas en de speeltijd!
Info:
Kunnen jullie de woordrapporten terug meegeven?
De schuifjes moeten geleegd worden.
Wegens de te grote groep verdelen wij het oudercontact over drie avonden:

Vrijdag 21 juni (tussen 15u en 17u)

Maandag 24 juni (tussen 16u en 18u)

Dinsdag 25 juni (tussen 16u en 18u)

Leefgroep 2 | K ikkertje s en schildpadjes
hoi,
Juf ziek, Djuro ziek en ook enkele kindjes. Hopelijk zijn we volgende week allemaal in topvorm, want als
alles goed gaat gaan we dinsdag 18 juni op uitstap naar de dierentuin. Laat je ons iets weten als je mee kan
als begeleider??? Met onze derde kleuterklassers kijken we dan weer allemaal uit naar het 'afscheidsfeest'.
Grt, Valentine en Sofie
PS: Nemen jullie even een kijkje op de fotopagina van de Leefschool? Je kan er foto's terugvinden van de
schelpjesklas en de speeltijd!
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Leefgroep 3 | Zeepaa rdjes en maanvisje s
Volgende week vrijdag krijgen alle kinderen van N1 hun eerste diploma feestelijk uitgereikt. Hierop worden
alle ouders van N1 uitgenodigd. 21 juni om 14 uur!
Bij deze wil ik ook alle mama's en papa's hartelijk danken die de woensdag een leesgroepje hebben
begeleid tijdens het niveaulezen. De kinderen vonden dit heel fijn en op deze manier slaagden heel wat
kinderen er in om hun eerste leesniveau en veel meer te behalen.
Jullie hulp betekent echt een heel grote ondersteuning bij het aanvankelijk leesonderwijs.
Dank u wel!!! Juf Kaat en alle kinderen van N1

Leefgroep 4 | Stokstaa rtjes
Beste ouders
Vorige week vrijdag zijn we op fietstocht geweest .
We willen al zeker de ouders en families bedanken voor al hun hulp.
We zijn naar de watermolen geweest : $ en naar Gintsbron geweest.
En het was super leuk ; )
Maandag hebben we toets van gwp gedaan.
Dinsdag hebben we aan het muziekproject gewerkt, we hebben ook gedanst.
En bij turnen hebben we spelletjes gespeeld.
Woensdag was het gewoon niveau en hebben we toetsen gedaan.
Vandaag gaan we fanfare doen.
Vele !!!! groetjes siebe g :$ en cathaline

Leefgroep 5 | Wolkenvangers
Dag lieve lezers,
onze natuurweek was super leuk. We deden interessante uitstappen (bos, Kina) waarvan het planetarium
onze topper was. We begrijpen nu veel meer van de sterrenhemel. Geert (papa Matisse) willen we nog eens
bedanken voor de leuke proefjes en ook juf Kaat en Wim voor jullie interessante bijdrage over yoga en
voeding.
Het hoogtepunt was vanzelfsprekend de overnachting in tenten. Het was een korte, warme en muggerige
nacht! Amusement ten top. Ook de gps-wandeling vond iedereen heel geslaagd. Leuke en lekkere
opdrachten. Sara van GREEN sloot de week af met boeiende opdrachten over natuur. DANK AAN ALLE
OUDERS EN LEERKRACHTEN VOOR DEE HULP ALLERHANDE!
Ondertussen toch wat uitgerust doen we nog een laatste inspanning voor de toetsen. We wensen iedereen
veel succes en vooral niveau 6 voor de ovsg-toetsen!
En vergeet tussendoor niet te studeren voor onze projecttoets op donderdag 20 juni...
de wolkenvangers
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Leefgroep 5 | Fenik sen
Beste lezertjes!!!
We zijn aan onze laatste weekjes begonnen :-)
Vorige week hebben we een hele week natuurweek gehad en het was super! We hebben heel wat
bijgeleerd.
Maandag gingen we naar het bos en leerden we over monsters in het bos en de delen van het bos.
Dinsdag gingen we naar het Planetarium. In de namiddag deden we enkele workshops op school.
Op woensdag waren onze klassen omgetoverd tot echte labo's waar we allerlei proefjes moesten doen.
Op donderdag bezochten we het Huis van Kina. 's Namiddags deden we yoga en leerden we iets over
gezonde voeding. Donderdagavond was speciaal. Ons grasveld was omgetoverd tot een waar
tentenparadijs want we bleven slapen op school.
We kregen lekker eten en een lekker dessertje van Kiara's ouders. MMMMMM. Maar de avond was nog niet
gedaan, we deden na het avondeten ook nog een heus avondsspel. Wandelen met een GPS en ondertussen
allerlei opdrachten uitvoeren om de juiste routes te krijgen. SUPER gewoon!
Toen het tijd was om te slapen kropen we allemaal in onze tentjes, maar van slapen was niet echt sprake.
We hadden veel plezier met babbelen en gekke dingen doen.
Op vrijdag waren we eigenlijk allemaal doodmoe maar hadden we nog een leuke activiteit met Green: in de
voormiddag een spel om tips te verzamelen voor de quiz en in de namiddag een wateronderzoek.
We zijn tijdens ondertussen reeds gestart met het leren leren van deze natuurweek, want we krijgen
volgende week een toets!
Voor niveau zijn we al bezig met toetsen: druk druk druk!
Wij willen heel graag alle mensen bedanken voor de donderdagavond. Zij hebben het ons mogelijk
gemaakt om op school te overnachten!! (tenten opzetten en afbreken, avondeten maken, ontbijt
verzorgen,...!!! Een dikke MERCI!!
Tot volgende week voor een nieuwe update van ons leuk feniksengroepje!
Helena, Lola en juf Sofie
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Oudercontact
Op dinsdag 25 juni gaat het laatste 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 dinsdag 25 juni 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
de
de
duidelijk aan in de 2 en 3 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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Verslag leerlingenraad donderdag 13 juni
Omdat sommige kinderen de toiletten vuil achter laten wordt gezocht naar een verdeling van de toiletten
per klas/klasgroep. Bij een vuil toilet kan dit dan ook met de desbetreffende groep opgenomen worden. Dit
wordt verder uitgewerkt in 2013-2014 met de leerlingenraad.
Ander idee: er kunnen bekers verdiend worden wanneer de toiletten proper achter gelaten worden. Per dag
beoordelen door een groepje kinderen => wie verdient een beker voor vandaag. Wie (de jongens en/of de
meisjes) de meeste bekers die week heeft verdiend krijgt een symbolische grote beker op de deur
opgekleefd tot aan de volgende week.
Er zijn nog kinderen die drummen bij het binnenkomen in de eetzaal. Martine geeft dit door aan de juffen
om hierop toe te zien. Volgend schooljaar zitten we in de nieuwbouw en zullen er andere afspraken zijn.
Soms gaan kinderen naar de fietsen aan de inkom van het secretariaat. Dit mag niet want zij moeten op de
speelplaats/grasveld blijven tijdens de speeltijd. Wie kinderen aan de fietsen ziet prutsen kan best direct de
juf van toezicht verwittigen. Martine geeft dit door aan de juffen.
Bij beter weer kan de lijn op het wieltjespad geschilderd worden. Verf en borstel aan Djuro vragen en bij
Martine brengen. Samen met Martine zullen Lucas en Seppe de lijnen schilderen. Ondertussen kan het
wieltjespad even niet gebruikt worden.
Astrid en Lucas zullen tijdens een pauze de houtsnippers terug naar het speelpleintje vegen.
Tevredenheidsenquête bij kinderen werd besproken met de kinderen van de leerlingenraad.
Waarom doen we elk jaar zo’n enquête ? om de mening van de kinderen te kennen en weten hoe ze zich
voelen.
Wat is goed aan de school ? de juffen zijn goede juffen, we leren veel, alles, projectwerk, de
speelgoedkoffer en er is veel ruimte op onze school.
Wat kan beter aan de school ? niets, weer koek in de voormiddag, de stagiaire moet blijven, meer
groen/stukje bos.
Fruit is gezonder dan koek en de regel blijft, de stagiaire moet eerst nog afstuderen, tijdens de
teamvergadering werd besproken met de juffen om de kinderen zoveel mogelijk op het grasveld en in de
bosjes te laten spelen.
Aanpak zandbak werd ook besproken maar hier moet nog verder naar een oplossing gezocht worden. We
willen zeker een zandbak op onze school behouden.
Hartelijk dank aan alle kinderen die dit jaar in de leerlingenraad hebben gezeten. Jullie hebben talrijke
goede ideeën bedacht en uitgewerkt. Het was een boeiend jaartje.
Martine

MOS
Afval voorkomen in je brievenbus
Kleef een sticker "geen reclamedrukwerk" op uw brievenbus. U kan zo'n sticker gratis krijgen
bij de milieudienst van uw gemeente.
Laat uw naam noteren op de "Robinsonlijst" zodat u geen ongevraagde geadresseerde
mailings meer ontvangt. Een (gratis) telefoontje volstaat: 0800 91 886.
Meer info: www.robinsonlist.be
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Rugzak verloren
Hallo,
Ik ben Maja Sevenant en ik ben iets kwijt.
Met niveau 5&6 zijn we van vorige week donderdag tot vrijdag blijven slapen op school. Ik had een
paar valiezen mee waaronder mijn lentefeest-rugzak (zwart met witte letters). Toen ik naar huis wou
vertrekken vond
ik mijn die rugzak niet meer. Er zitten ook heel belangrijke dingen in die rugzak, zoals:
- mijn identiteitskaart
- mijn vaderdagcadeau
- mijn lievelingsknuffel
- mijn slaapmaskertje
- slaapspullen...
Ik heb al veel moeite gedaan om mijn zak te vinden op school, maar zonder resultaat.
Mogelijks heeft iemand mijn rugzak per ongeluk mee naar huis genomen. Zou
iedereen die dit leest dit thuis eens willen controleren?
Groetjes,
Maja

Trui verloren
Verloren: maandag 10 juni is Rune van de Kikkertjesklas zijn trui kwijtgeraakt in de speelzaal van de
kleuterblok. Het is een bruine gilet (Filou & Friends, maat 110) met kap en ritssluiting met aan de mouwen
en aan de onderkant een groene en een oranje lijn.
Heb je deze trui gezien? Gelieve deze dan terug te bezorgen aan Rune van de
Kikkertjesklas. Alvast bedankt!
Wim Stremerch (papa van Rune)
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