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E D I T O R I A A L!
Dag iedereen
Deze herfstperiode hebben we allemaal meer dan genoeg te
doen!
De kinderen zijn enthousiast over het Vrij Podium en de kans om
hun vele talenten te laten zien!
Morgen zal het ook niet rustig zijn op school. Hopelijk zien we
vele helpende handen op de Herfstwerkdag! Er is wat te doen
voor iedereen!
Groetjes
Jana

Leefschoolnieuws van de directie
Herfstwerkdag:
Hopelijk ben je er komende zaterdag (13/10) ook bij om Djuro te
helpen bij de herfstwerkdag van 13 tot 17u. Voor de organisatie
en het goede verloop van de dag zorgt juf Katrijn. Dit realiseren is
alleen maar mogelijk indien er veel helpende handen zijn.
We rekenen op jullie. Tot dan…
Martine

Gezocht

AGENDA
 facultatieve dagen:
maandag 12 november 2012
dinsdag 21 mei 2013
 vrijdag 12 oktober: Smeer Ze actie
oxfam: voormiddagspeeltijd
 zaterdag 13 oktober van 13.00 tot
17.00: herfstwerkdag
 dinsdag 16 oktober:
leefgroepvergadering voor alle
groepen
 woensdag 17 oktober: pedagogische
studiedag (geen school)
 vrijdag 26 oktober: rapport + sing for
the climate
 ma 29/10 tot en met vrij 2/11:
herfstvakantie
 dinsdag 6 november: oudervereniging

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.

Lotje (uit de kikkertjesklas) is haar rode piratenkoekendoos kwijt.
Ze is verdrietig, dus wie hem voor haar vindt, krijgt een dikke
knuffel!
Elisabeth (mama van Lotje)
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LEEFGROEPBERICHTEN
Leefgroep 1 | Schelpjes
Dag iedereen
Wat was het een aangename rustige week! We konden genieten van elkaars gezelschap terwijl we
allerlei dingen deden.
Figuren maken met plasticine, tekeningen maken voor de vrije teksten en spelletjes gespeeld in de
klas, met Finn zijn kraan in de zandbak gespeeld en allerlei tractors gebruikt. Het spel 'Rarara..wat
is er weg?' viel duidelijk in de smaak!
Daarbij lagen er drie voorwerpen op de grond en mocht er telkens een kind weg gaan. Wanneer we
ze terug haalden was er telkens één van de drie voorwerpen weg. Rarara.. Wat is er weg?
Deze week is ook Jurre verjaart! We hebben een groot feest gehouden in de klas en weet je…
We kregen allemaal chocomousse en een groot glas chocomelk. Wat heeft dat gesmaakt. Dank u
voor al dat lekkers!
We hebben als klascadeau een aroma-streamer gekregen. Dus als de klas binnenkort lekker ruikt
bij het binnenstappen, weten jullie hoe dat komt!
Dinsdag was het toneel. Wooooo! Wat was dat mooi. Eerst mochten we eens kijken naar alles op
het podium en niets aanraken. Toen we konden zitten op de houten bankjes kwam er twee
mevrouwen tussen het hout wandelen en speelden die samen spelletjes.
Na het toneel mochten we allerlei dingen doen met de materialen op het podium! Dit viel bij de
schelpjes erg in de smaak, al dat hout!
Onze rups 'dino' leeft in ons rupsenpaleis! Hij eet van de blaadjes die we hebben gevonden in ons
bos. Ook rupsje nooit genoeg uit het boek eet veel! Appels, peren, pruimen,.. zelf taart en ijs!
Woensdag kregen we 17 stukjes fruit van de school dus moesten de mama's en papa's hun stukje
fruit terug meedoen naar huis. 14 stukken zijn er opgegeten, die schelpjes kunnen nogal fruit eten
zeg! De rest hebben we donderdag opgegeten.
Groetjes en tot volgende week!
Sanne

Leefgroep 2 | Kikk ertjes en Schildpadjes
We hebben ons project afgerond en alle materialen gaan volgende week mee naar huis ( behalve de
werkjes die getoond worden op het vrij podium). Gelieve de briefjes hieromtrent mee te geven en hopelijk
mogen we jullie allen verwachten voor het vrij podium en aansluitend voor een lekker etentje.
Dinsdag was er een toneeltje voor de 2de kleuterklas: ' muurtje, muurtje' . Bewegende muurtjes,
piepgaatjes, muziek maken, sierlijke bewegingen en dit in een prachtig volledig in hout gemaakt decor (
houten muurtjes, houten blokjes, houten stokjes, houten snippers, zelfs onze zitbankjes waren van hout).
Woorden waren niet nodig, de beelden spraken voor zich en één voor één heeft iedereen ervan genoten.
Nadien mochten we ook allen eens met al die houten voorwerpen spelen, dat moesten ze geen 2 keer
vragen. In een wip was iedereen aan het experimenteren met de materialen, kortom een leuke uitstap.
Op vrijdag hebben we afscheid genomen van Jara en Lisa want zij keren volgende week terug naar
Kameroen. Ze hebben ons getrakteerd op een drankje en een cakeje en wij hebben nog een
e
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afscheidsboekje met tekeningen voor hen gemaakt. Zo zullen ze de leefschool toch voor een stukje
meenemen naar Kameroen. Bedankt voor de leuke momenten samen en veel plezier en geluk in
Kameroen ( en misschien tot nog eens, wie weet!!).
Groetjes,
Sofie en Valentine

Leefgroep 3 | Zeepaardjes en Maanvisjes
Beste ouders,
Deze week heb we verdergewerkt aan ons project over het bos.
Eindelijk heeft de grote paddenstoel bij de zeepaardjes zijn vorm gekregen! Nog enkele laagjes kranten en
een laagje verf er over, en hun paddenstoelenboekenrek is klaar!
Donderdag zijn de maanvisjes en zeepaardjes op paddenstoelenspeurtocht geweest en hebben ze de
geuren en de kleuren van het bos leren kennen.
Volgende week leren we nóg meer over het bos en over zijn kleine diertjes.
Oproep: Wie thuis pompoenen heeft liggen, mag deze volgende week meebrengen naar de klas.
Opmerking: Op woensdag hoeven jullie geen fruit mee te geven, want dan is het fruitdag op school!
Groetjes,
de juffen

Leefgroep 4 | Stokstaartjes
Hallo,
Deze week hebben we een project gekozen het is: hoe organiseer je een restaurant/café?
Nu zijn we op zoek naar een restaurant waar we op bezoek mogen gaan. En we hebben nieuwe
kussenslopenvoor de kring!
10000000000000000000000000000000000000 X dank
aan de oma en mama van Tristan voor de kussenslopen!
van Helena Mannon

Voor ons nieuw project zoeken wij een restaurant waar we op bezoek
kunnen gaan met de klas, misschien zelf eens kunnen meedraaien. Ken je
iemand die ons kan helpen?
Dank!
juf Leen
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Leefgroep 5 | Wolkenvangers
Hey Flashboemers!
Jullie weten waarschijnlijk dat meester Geert directeur is geworden op een andere school. De 6des wouden
hem graag verrassen met 21 briefjes .
Jullie kennen waarschijnlijk ook de wereldwinkel? Wel, deze week doen zij een actie voor de choco:
FAIRTRADE!
We kunnen een lege chocopot met een ZELFGEMAAKT etiket ruilen voor een volle chocopot!
XX
Marie en Runa
PS: De Vredesweek bij de wolkenvangers
Haat
Meer willen
Slechte dingen doen
Kleine ruzies worden oorlog
Geweld.

Matisse

Verliefd zijn
Rust vinden
Een fijn leven
De vogels fluiten
Ik ben blij
Geluk
Zonnestralen
Ik ben nog blijer
Jong zijn
Natuurlijk ook oud zijn

Yuna en Yora
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Wachten tot het overkookt nee, nee, en nog eens nee; oorlog, ruzie, weg er mee. Alles op een rijtje vormt
een recept voor duivelsgeweld, 100 g duivelsgrijntjes, 90 g gist voor ruziepastijtjes; dat recept dat wil ik
niet! Het recept van vrede dat is waar ik van geniet.
Jody

Vandalisme
Veel oorlog
Veel bange mensen
Winkels worden veel overvallen
Geweld

Roel

Vrede
Lief zijn
Geen geweld meer
Nooit meer oorlog voeren
Vriendschap

Paco
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MOS
Energietip voor eerste herfstige dagen en andere dagen
Nu de dagen korter worden, de kilheid stilaan onze huisjes insluipt, verlangen we allemaal naar huiselijke
warmte en gezelligheid.
Hier en daar gaat de verwarming al aan, iets sneller dan anders gaat ook de verlichting aan en ’s avonds
kijken we ook graag samen naar een film of naar TV. Al gauw vergeten we hoeveel energie dit kost. Om je
energierekening wat te drukken kan je toch en deze gezelligheid behouden en je verbruik in de gaten
houden.
Volgende zaken kunnen echt helpen:







sluit ramen en deuren wanneer de verwarming aangaat,
zet de verwarming uit een half uur voor je bijvoorbeeld slapen gaat of het huis uit gaat, de
warmte blijft immers nog een tijdje hangen,
zet alle toestellen uit voor je een ruimte verlaat,
bedenk dat toestellen in stand by-modus nog steeds verbruiken,
kaarsjes minder verbruiken dan vele sfeerlampjes en minstens even sfeervol zijn,
…

Verslag leerlingenraad
Leerlingen van de leerlingenraad:
Wie zijn ze ? Wat doen ?







Zeepaardjes: Liana en Max-Emile
Maanvisjes: Zara en Selma
Stokstaartjes: Manon en Stan
Gekko’s: Lucas en Jasper
Feniksen: Ellis en Astrid
Wolkenvangers: Yuna en Runa

Het is de bedoeling dat deze kinderen maandelijks met Martine overleggen rond wat nog beter kan op onze
school. De ideeën worden gesprokkeld vanuit de groepen. De kinderen van de leerlingenraad bespreken
samen deze ideeën en brengen dit dan terug naar de groep.
Al vanaf de eerste leerlingenraad was er heel wat te bespreken.





Per groep wordt gezorgd voor een ideeënbus waar de kinderen hun voorstellen/ideeën/vragen kunnen
deponeren
Zwemmen kan niet verplaatst worden naar dinsdag aangezien dit rooster reeds door de
zwembadverantwoordelijke werd opgemaakt voor het ganse schooljaar
Een leefschoolschaap op school houden is niet haalbaar. Wat bij ziekte ? Te weinig gras tijdens de
winter ? Algemene verzorging ? Behuizing ?...
We organiseren terug een toilettenrace tussen jongens en meisjes. Dagelijks zullen 2 oudste kinderen
(een jongen en een meisje) de toiletten in de lagere nakijken en beoordelen (goed/niet goed) en dit
aanduiden op een overzichtsrooster. Djuro kijkt nog even na of er in elk toilet een WC-rolhouder
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hangt. Maandelijks wordt het resultaat van de toilettenrace opgenomen in de leerlingenraad +
flashboem.
Wij zijn nog op zoek naar enkele gezelschapsspelletjes voor oudere kinderen.
Aankoop netten basketbal worden voorzien.
Fietsen met de oudste kinderen: dit schooljaar zal er naast de scholengordel ook nog een extra
fietstocht voor leefgroep 5 voorzien worden. Behendigheid bij fietsen wordt geoefend in leefgroep 4.

Volgende leerlingenraad: dinsdag 20 november om 8.45u
Martine

Greenteam
De eerste weken van September voorbij, een nieuw begin en de eerste activiteit in het nieuwe schooljaar
die traditiegetrouw de herfstwerkdag is!

Iedereen die een hart heeft voor de buitenspeelruimte
van onze kinderen is hartelijk welkom zaterdag 13
Oktober van 13.00 tot 17.00.
Op het programma staan :
snoeien van de hagen, onkruid wegdoen, opruimen van de speelruimte en de plaats naast de containerklas,
onderhouden van de kleutertuin, het kippenren, etc.
Werkmateriaal is in beperkte mate aanwezig, dus gelieve zelf zoveel mogelijk mee te brengen.
Misschien zag je al dat de wilgentipi verdwenen is omdat hij in het werkgebied stond.
We zoeken dus ook iemand die tipimadam of meneer wil worden en daar zijn/haar schouders wil
onderzetten.
En omdat we dan ook wilgentenen nodig hebben iemand die voor de 13de oktober zijn wilgen zal snoeien.
We zijn daarnaast ook op zoek naar iemand die die namiddag de catering wil verzorgen (lees : koffie/thee
zetten, afwassen).
Een hele zoektocht dus en oja, taarten voor de lustige werkers zijn ook steeds welkom!
Tot dan!
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Vrij podium
Belangrijk bericht!
Op 24 november kan ook je kind vegetarisch eten. Op de brief die je kind meekreeg stond dit niet vermeld.
Bij deze laten wij weten dat er dus ook veggie-balletjes te verkrijgen zijn met tomaat en ei aan 7 euro! De
aangepaste brief staat nog eens hieronder.

Lieve kinderen en ouders,
weten jullie het al? Op zaterdag 24 november wordt het een fantastische avond op de Leefschool!
Wij brengen die avond een groot kinder vrij podium van 17u30 tot 19u. Iedereen die wil, mag deelnemen.
Doe je graag toneel of liever dans? Maak je graag muziek? Zing je graag? Hou je van poëzie of een verhaal?
Kan je circuskunsten of andere acrobatische stunts? Of sta je helemaal niet graag op een podium maar
knutsel je liever? Het kan allemaal! Binnenkort kan je via je juf een keuze maken en je inschrijven in één van
onze ateliers. Deze gaan door op volgende vrijdagnamiddagen : 19/10, 9/11, 16/11 en 23/11 van 13 tot
14.30u.
Wij zijn nog op zoek naar ouders met talent om onze ateliers mee te begeleiden. Bij deze een warme
oproep!
Onze kleuters die graag meedoen zullen samen met hun juf iets voorbereiden.
Na het vrij podium kan je met het hele gezin genieten van een heerlijk wereldgerecht verzorgd door Qarfa,
een traiteur met faam!
De opbrengst van deze avond gaat naar een mooie aankoop waar je kind al lang op wacht: een fantastische
geluidsinstallatie om al onze forums en feesten de klank en kleur te geven die ze verdienen!
Aarzel niet en vul vandaag nog deze brief in en geef hem terug mee met zoon-of dochterlief!
o
o
o
o

mijn kind mag deelnemen aan het vrij podium op 24/11
mijn kind is niet vrij op 24/11
mijn kind staat niet graag op het podium maar doet liever crea-activiteiten.
ik, mama, papa van .………… help graag mee met het …………….atelier

o

Wij komen graag eten op school op za 24/11 vanaf 19u

………. x kindermenu Marokkaanse balletjes met tomaat en ei aan 7 euro
………. x kindermenu veggie balletjes met tomaat en ei aan 7 euro
……… x couscous met 7 groentjes aan 15 euro
……… x kip met olijven aan 16 euro

Allen hartelijk welkom!
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