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E D I T O R I A A L!
Het jaar zit erop!!!
Tijd voor een welverdiende vakantie met hopelijk veel zon! Ga naar
buiten, werk niet teveel en geniet van alles dat de zomer kan
bieden...
Groetjes!!!
Jana

Leefschoolnieuws van Martine
Opbrengst leefschoolfeest:
Hoera hoera hoera het leefschoolfeest heeft € 1961 opgebracht.
Hiervan zullen al ballen voor ons ballenbad gekocht worden. Voor de
lagere zijn een aantal prikborden nodig om de kalenders, tijdlijn,
takenbord, … aan te bevestigen. Nogmaals hartelijk dank aan alle
medewerkers.
Prettige vakantie iedereen en tot maandag 2 september. Wil je al
iets vroeger even langskomen dan ben je uiteraard welkom op ons
ijsbrekersmoment op donderdag 29 augustus om 19.00u in nieuwe
refter.
Noteer eveneens maar dat de inhuldiging van de nieuwbouw
doorgaat op vrijdag 6 september om 14.00. Hopelijk kan je er ook bij
zijn.
Martine

AGENDA
 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.

e

flashboem | 18 jaargang | nummer 35 | 21 juni 2013 | flashboem@leefschool.be

LEEFGROEPBERICHTEN
Leefgroep 2 | S child padjes en kikke rtjes
We zijn aan het einde gekomen van het schooljaar: juuuuuh voor de ene en voor een andere dan oooohhh.
Maar een vakantie zal voor iedereen deugd doen en dan vliegen we er op 2 september terug in. Voor
sommigen in een nieuwe ingerichte klas voor anderen in de vertrouwde omgeving. We hebben deze week
allemaal goed gewerkt: van verhuizen tot poetsen en opbergen van het speelgoed. Klaar om weer gebruikt
te worden door de 'anciens' en de nieuwkomertjes van bij juf Sanne en juf Katrijn. We kijken er alvast naar
uit om jullie te verwelkomen in de schildpadjes- en kikkertjesklas. We kijken uit naar nieuwe gezichtjes en
eventuele nieuwe vriendschappen die kunnen groeien. Bedankt aan al de ouders die een handje hebben
uitgestoken om te helpen verhuizen en aan de ouders die een wasje willen doen in de vakantie, alle handjes
samen maken het werk lichter, bedankt!! We wensen iedereen een suuuuuuuupppppeeeeeeerrrrrrrr
vakantie en tot 2 september!!
Toedeloe,
Sofie en Valentine

Leefgroep 5 | Fenik sen
Dag lezertjes,
De toetsen zijn voorbij en het is bijna vakantie.
Het zesde leerjaar is jammer genoeg naar het middelbaar.
We hebben dinsdag een fuif gegeven voor hen.
En donderdag in de opvang hebben we een afscheidsfeest gegeven.
PRETTIGE VAKANTIE ALLEMAAL!!!!!!!!!!!!
groetjes CHIEL!!!
Dank je wel voor het fijne, fantastische , mega-super-de-luxe jaar!!!
juf Sofie

Leefgroep 5 | Wolkenvangers
Geachte mensen, dank u
xxx tos en liesl
(grapke)
Lieve 6des dit jaar was mega tof! en swag.
We gaan jullie keihard missen en dat hebben we al bewezen bij de fuif!
Dus gaan jullie nog MEGA veel naar onze school komen want anders overleven wij niet!
Want dit jaar was onvergetelijk!
Heel erg bedankt en succes in het middelbaar.
-x-lies en toziewoziepoepertje
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Zesdeklassers en hun ouders
Aan alle zesdeklassers: het was een bijzonder jaar met jullie! Veel lief en leed gedeeld. Veel gewerkt en
geleerd, op alle domeinen. Jullie tijd op de leefschool zit erop. Klaar voor een nieuwe grote stap in jullie
leven. Wij wensen jullie dan ook het allerbeste toe de komende jaren. Denk nog maar eens terug aan die
mooie tijd.
Arthur, Maarten, Runa, Maja, Indira, Kiara, Lucas, Warre, Yuna, Jora, Andreas, Lita, Roel, Cas, Helena,
Luna, Mathis, Matisse en Flor, wij zullen jullie nooit vergeten! Het ga jullie goed!
Einde schooljaar betekent ook afscheid van enkele ouders die hier jaar na jaar vertrouwd met ons waren.
Op zo vele momenten waren jullie erbij om onze activiteiten mee te ondersteunen. Weet dat wij dat altijd
enorm apprecieerden. Daarom ook nog eens een grote dankuwel! Het was fijn jullie te mogen kennen en
vertrouwen al die jaren.
En ... hopelijk tot weerziens in de toekomst. Altijd welkom op de leefschool!
van harte,
juf Sofie, Els en Izabel en gans het team

Jongenskleren
Jongenskleren voor een stoere 8-jarige
Gratis te verkrijgen
Model: fijntje
Interesse?
Tel. 0494/54.93.52

Foto’s op onze website
Voor wie het nog niet ontdekte, er staan vele nieuwe
setjes foto’s die jullie via de website www.leefschool.be
kunnen bewonderen.
Dankjewel Paul voor de mooie sfeerbeelden van het
leefschoolfeest en dankjewel Noor voor je bijdrage aan
het overgangsfeestje van de 3de kleuterklas.

Volgend jaar kunnen jullie weer bij mij terecht met jullie
stick om de foto’s op de website te zetten.
fijne vakantie!
juf Izabel
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Babypoesjes
Wij zoeken nog een leuke thuis voor deze 3 super
schattige poesjes.
Ze mogen al hun nestje verlaten dus wie interesse heeft
mag me altijd contacteren tel 0477/70.83.36.
Groetjes en fijne vakantie!
Michelle Van Herzeele (mama Noa en Cas Van den Berge)

Afscheid
Vandaag was mijn laatste dag in de leefschool en ik wil graag mijn collega’s, Martine, alle kinderen en alle
ouders bedanken voor een geweldig tof jaar!
Ik wens iedereen een fantastische zomer toe en hopelijk tot nog eens.
Hartelijke groeten,
Jana
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