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E D I T O R I A A L

En ... het is niet zo maar iets :

DE NIEUWBOUW IS ER !
De kinderen genieten er al volop van.
Dankzij de inzet van vele handen zijn de klasjes ingericht, de refter
in gebruik, het secretariaat en directieruimte geïnstalleerd,...
Op vrijdag, 6 september huldigen de kinderen het gebouw in met
een feestelijk forum. Daarna is iedereen welkom om er op
ontdekking te gaan. Zorg dat je er zeker bij kan zijn, want het is een
bezoekje waard.
Een hapje en drankje kunnen niet ontbreken op zo’n feestelijk
moment.
We toasten dan ook op een fantastisch schooljaar !
Katrien

Leefschoolnieuws van Martine
Hartelijk welkom iedereen.
Na een deugddoende vakantie zit iedereen hopelijk alweer in het
ritme van de schoolweek.

AGENDA
 dinsdag 10 september 2014 vanaf
18.00u: Infoavond (werking groep)
 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.

Op de eerste schooldag kwam een persfotograaf van het Nieuwsblad reeds langs om na te gaan of we in de
nieuwbouw onze intrek konden nemen. En jawel, dankzij de goede samenwerking tussen de aannemer,
architecten, scholengroep, infrastructuurdienst en de school zijn we hierin geslaagd. Ook onze eerste
schoolweek sluiten we alvast feestelijk af. Op vrijdag 6 september om 14.00u zullen de kinderen en hun
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juffen de inhuldiging vormgeven. Daarna kan iedereen een kijkje nemen in de nieuwbouw en is er een
receptie met lekkere, gezonde hapjes en drankjes.
Vrijdag 06/09 heeft elk kind de volgende documenten meegekregen: “instemming met schoolreglement
en pedagogisch project vanaf 1 september 2013” + “privacywetgeving en gebruik beeldmateriaal”. Gelieve
beide documenten in te vullen en maandag 9 september terug mee te geven met je kind. Het
schoolreglement 2013‐2014 is terug te vinden op onze websitewww.leefschool.be.
Belangrijke wijzigingen zijn:
Maximum kostprijs GWP is vanaf nu € 405 voor de 6 jaren lagere.
Maximum bedrag dat jaarlijks aan ouders mag gevraagd worden:
Leefgroep 1: € 25
Leefgroep 2: 2de kleuterklas € 35, 3de kleuterklas € 40
Vanaf leefgroep 3: € 70

Je kan vanaf dit schooljaar de factuur ontvangen via mail. Aanvragen
via bs.oosterzele@g-o.be.
Geen fruitaankoop tutti frutti meer door de school. Elke dag in de voormiddag kunnen de kinderen hun
meegebrachte stuk fruit opeten.
de
Zwemmen enkel nog voor 3 leerjaar betaald door de gemeente. In de overige klassen wordt het

zwemmen door de ouders betaald via de jaarlijkse maximumfactuur.
Op de factuur wordt de term “soep” vervangen door “gebruik refter”.
Levenbeschouwelijke kentekens zoals kruisje, hoofddoek, fakkel, keppel, … mogen op de school niet meer
gedragen worden (regel vanuit het GO)
Aanpassing schooluren: maan‐/dins‐/donderdag les tot 15.30u en vrijdag tot 15.00u.
Afwezigheden: de week voor en na elke vakantie mag voor de afwezigheid enkel nog een doktersbriefje
ingediend worden.
Zwemmen start vanaf woensdag 18 september voor leefgroep 4. Momenteel is het zwembad gesloten.
Martine

Geld Abonnementjes
Lieve ouders,
Graag het geld voor abonnementjes ten laatste binnenbrengen op vrijdag 20
september bij juf Els.
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LEEFGROEPBERICHTEN
Leefgroep 1 | De schelpjes
Dag lieve ouders van een schelpje,
In onze school heeft elke leefgroep een naam. De namen zijn gekozen vanuit het beeld dat, de
wereld van de kinderen naarmate ze ouder worden steeds groter wordt. We groeien vanop de
grond in het water uit tot dieren op de grond tot dieren in de lucht. En we eindigen nog véél
hoger. In de laatste 2 jaar op onze school zijn we zelf Wolkenvangers of Feniksen!
Maar voorlopig blijven we nog even aan de start van ons pad op de Leefschool; de Schelpjesklas.
En samen met ons zijn er verschillende nieuwe kinderen gestart : Matz en Briek als 1ste kleuters,
Lev (broertje Selma, Runa en Linus) en Wolf (broertje van Guus) als peuters. We zijn blij dat jullie
erbij zijn, hartelijk welkom!
Deze eerste week stond helemaal in het teken van ontdekking; we namen alle tijd om elkaar, de
klaswerking en de klasruimte te leren kennen. Het beloven mooie tijden te worden in ons klasje!
Groetjes, Katrijn.

Leefgroep 2 | Schildpadjes en kikkertjes
Hallo allemaal, blij van iedereen terug te zien.
We hebben allemaal genoten van onze zomervakantie en kunnen er weer in vliegen. Momenteel
genieten de kinderen met volle teugen van het spelen in de hoeken. We leren elkaar wat beter
kennen. Alle afspraakjes voor een vlot klasverloop worden aangebracht. Er hangen en liggen
hier en daar al enkele creatieve werkjes van de kinderen. Onze week hebben we feestelijk
afgesloten met een zelfgemaakt hapje en drankje, hopelijk hebben jullie ook genoten van onze
feestelijke rondedans tijdens het eerste forum.
Volgende week meer klasnieuws, groetjes Sofie en Valentine.

Leefgroep 3 | Zeepaardjes
Dag allemaal,
Wat hebben wij een spannende week achter de rug, allemaal nieuwe gezichtjes in een nieuwe klas met een
nieuwe taalmethode. Dus eigenlijk alles is nieuw!!!
Onze klas is echt super! Maar hiervoor moeten we toch enkele mensen bedanken zoals Jeroen, Rozemarijn
(papa en mama van Ella en Mattias) en Greet(mama van Janne) om mee te helpen bij de verhuis in juni.
Tijdens de vakantie kwamen Koen en Hugo (papa en opa van Leonie), Stefan ( papa van Zita), Andy (papa
van Anais) voor ons alles ophangen aan de muren, wat hebben die geboord! Duizendmaal dank want
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zonder jullie was het ons nooit gelukt om alles klaar te krijgen tegen 2 september.
De kinderen van N1 leerden deze week al de woordjes ik en maan, de letters i en m en de getallen tem 5. Je
ziet we doen ons best in de eerste klas.
Het belooft een keitof jaar te worden.
Groetjes juf Kaat

Leefgroep 3 | De maanvisjes
Hallo iedereen,
Wij zijn er deze week al heel goed ingevlogen. Wij hebben al heel wat taal en rekenen gedaan.
Wij gaan nu nog een maandje herhalen voor we aan de nieuwe leerstof gaan beginnen.
Ook welkom aan onze nieuwe kindjes in de klas. Alix, Iljo en Inga, hopelijk voelen jullie je al wat thuis in
onze klas.
Ook bij de maanvisjes hebben we al heel wat gedaan. We hebben er een heel leuke groepje bijgekregen en
het klikte onmiddellijk. Wij hebben onze figuurtjes al ingekleurd en foto's getrokken voor ons takenbord.
We hebben ook al enkele spelletjes uit onze klas uitgeprobeerd.
Samen met de zeepaardjes hebben we een dansje ingeoefend dat we ook ons forum gaan tonen.
Spannend!!!
Ook wil ik alle mensen bedanken die een handje zijn komen helpen bij het verhuizen en inrichten van onze
klas, zonder jullie was ik wellicht nu nog bezig, hihi!
Lieve groeten,
Juf Marjolein

Leefgroep 4 | De gekko’s
Hallo,
De eerste week zit er bijna op, jammer hé !
We hebben een gekko‐lied geleerd en het was een heel warm weertje. Niveau 4 kreeg heel de week in de
voormiddag les in een buitenklasje en dat was super!
We hebben nu ook eindelijk onze nieuwe kapstok met onze eigen gekko!
Het nieuwe gebouw ziet er mooi uit en we zijn heel blij in deze klas, de juffen zijn de max en de klassen
ook!! Er zijn best wel leuke leerlingen bij de groep gekomen. Welkom Oriël en Seppe in onze klas.
We doen ons best om onze hersenen boven te halen...
Alle kinderen nodigen je graag uit op het feest, kom jij ook?
groetjes van de gekko's!
Geschreven door Janne en Lena! x
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Sport
Beste sportievelingen,
Van 7 tot 15 september is het de week van de sportclub.
Daarom vragen wij:
Kom op woensdag 11 september in je sportkledij naar school!!!!
Op deze manier toon je aan iedereen dat sporten gezond en leuk is en spoor je anderen aan ook
te gaan sporten.
Zit je in een sportclub doe dan zeker mee!
Sportieve groeten,
Juf Marjolein

MOS
Wij willen alvast het schooljaar goed inzetten en gaan opnieuw voor afvalarm.

Brooddozen‐ tip

Brooddoos, koekendoos en herbruikbare drinkfles zijn in dit geval echt een aanrader.

Een brooddoos maakt veel andere verpakkingsmaterialen overbodig. Een koekendoos in de
boekentas van je kind en een degelijke koekentrommel thuis maken immers individueel
verpakte koekjes overbodig.

Een herbruikbare drinkfles, beperkt een berg aan tetra‐ en andere verpakkingen.

En de absolute toppers blijven nog steeds seizoensvruchten en – groenten, ze zijn niet alleen erg
lekker, maar voorzien ons ook van de nodige energie en hun afval is bovendien nog
composteerbaar ook
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Opvang : gezocht
Hallo iedereen,
Dit jaar doe ik terug, en met heeeeeel veeeeel plezier, de opvang in het lager. De start van het
opvangschooljaar was alvast zonnig en heel leuk. Ook dit jaar wil ik alle opvangkids
een gevarieerde en toffe tijd bezorgen. Onze ideeënbus staat alweer op zijn plaats.
Reeds de 2de dag kreeg ik een 1ste vraag/voorstel : breipennen en haakpennen + wol in de
opvang. Is er iemand die deze spullen liggen heeft en kan missen? Alvast bedankt !
Vele groetjes,
Lies

Vriendje voor knutselles
Hallo,
Ons Lotje (1ste leerjaar‐zeepaardjesklas) zou graag op zaterdag teken‐ en knutselles volgen op
de Academie te Zottegem. Vanaf 6 jaar kan je daar allemaal leuke dingen leren maken van 9 tot
10h40 of van 10h50 tot 12h30. Voor ons kan elk moment, met een lichte voorkeur voor de
laatste les. Wij kunnen Lotje en 1 of 2 vriendjes/vriendinnetjes brengen om 9h of terugbrengen
om 12h30, maar terugbrengen of afzetten om 10h40, resp. 10h50, is een probleem. Daarom,
maar zeker ook voor de gezelligheid (samen met een vriendje is toch leuker) zoeken wij dus nog
iemand om ons samen in te schrijven voor een creatief hobbyke op zaterdagvoormiddag.
Wie interesse heeft, kan me steeds bereiken op 0485/146566 of in de avondopvang van het
lagere.
Vele groetjes en hopelijk tot gauw!
Elisabeth/juf Lies
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