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E D I T O R I A A L!
Het schooljaar is bijna gedaan en deze voorlaatste week was zwaar
voor iedereen. Toetsen afwerken en verbeteren, rapporten
schrijven...
We hebben nog één week, waarin we het beste van onszelf kunnen
geven, daarna volgt de geweldige vakantie.
Groetjes
Jana

Leefschoolnieuws van Martine
Aan alle oudste kinderen van het gezin werd het verslag van de
ouderavond van 17 juni en de klaslijsten voor volgend schooljaar
meegegeven.
Prijsuitreiking
Vrijdag 21/06 om 19.30u is er de prijsuitreiking in de raadzaal van het
gemeentehuis voor de wedstrijd “met belgerinkel naar de winkel”.
Verachtert Arthur, Haesaert Ruben en De Corte Warre zijn de
winnaars van onze school. Proficiat. Er is ook nog een
aanmoedigingsprijs voorzien voor de overige deelnemers.
Martine

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:
Ijsbrekersmoment
 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
 Inzendingen op papier dienen voor
woensdag 11.30u binnengebracht te
worden op het secretariaat.
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LEEFGROEPBERICHTEN
Leefgroep 3 | Zeepaa rdjes en maanvisje s
Oproep:
Vandaag zijn we gestart met de grote verhuis naar de nieuwbouw !
Er kwamen al enkele ouders helpen. hartelijk dank hiervoor!
Volgende week maandag en donderdag zetten we onze uittocht verder, wie graag mee helpt van harte
welkom.
We zijn ook op zoek naar een paar degelijke rekken of kasten om onze spullen in op te bergen. Wie thuis
nog iets staan heeft wat hij niet meer gebruikt mag je steeds komen melden aan Marjolein of Kaat. Dan
kunnen we kijken of wij het kunnen gebruiken in onze klas.
Mvg leefgroep 3

Leefgroep 4 | Stokstaa rtjes
maandag: niveauwerk en toetsten B) we hebben gevoetbald.
dinsdag: niveauwerk en toetsen :) en we hebben in onze muziekbundel gewerkt!!!
we hebben ook vrijgespeeld en levende piramides gemaakt in de plaats van turnen in de turnzaal!!!
woensdag: niveauwerk en toetsen ;) en in niveauwerk hebben we gebreid!!!
donderdag: niveauwerk :/ zijn we naar Tristan geweest en het was daar lol!!!;) :) :D B) :/
vrijdag: We gaan naar De Kluize voor ons muziekproject!!! :D

GROETJES TOUCHE EN TITUS!!!!!!!!!!!

Leefgroep 5 | Fenik sen
Dag lezertjes,
de toetsenweek is bijna gedaan. JOEPIE
Donderdag hadden we een GROTE projecttoets.
Vrijdag Franse toets en nu ze we REUZE blij want we zijn vrij!
Volgende week gaan we alle traktaties vieren van de kinderen die in de vakantie verjaren!
groetjes Pim ,Astrid en de rest(de andere feniksen)
Daaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaag!
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MOS
Milieuvriendelijk op vakantie … het kan
Met:






een led-zaklamp
een stel herlaadbare batterijen
een herbruikbare drinkfles en brooddoos
herbruikbare bekers en borden voor onderweg
een stevige rugzak

ben je al aardig op weg naar een milieuvriendelijke vakantie
Ook Green Seats voor een vliegvakantie kunnen helpen. Meer info op www.greenseats.be
En voor wie nog een stap verder wil zetten, met je fiets op vakantie of met openbaar vervoer, is een
alternatief alsook een vlakbij vakantie.
Alvast groene vakantiegroeten,
Juf Ann
PS: dit was de laatste MOS-rubriek voor dit schooljaar

Kittens
Hallo allemaal,
We hebben sinds vandaag (14 juni) 4 nieuwe allerschattigste babypoesjes (grijs-gestreept en rostgestreept). Wie er eentje wil mag me bellen (0485/146566) en eens komen kijken. mee naar huis nemen
kan vanaf eind juli.
Vele groetjes,
Elisabeth/Lies van de opvang in het lagere
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Praatcafé

Wachten op een praatje met de juffen? Of gewoon zin in wat zomerse gezelligheid?
Het

LEEFSCHOOL-PRAATCAFé … ZOMEREDITIE
BE THERE!

Dinsdag 25 juni vanaf 15u 45 (tot minstens zonsondergang)
op de speelplaats van de lagere school.
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