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E D I T O R I A A L

AGENDA

Beste lezertjes,
De kinderen en juffen nemen jullie terug mee in de
klasbelevenissen.
De voorbereidingen voor het spaghettifeest zijn volop aan de
gang. Wij rekenen op jullie om vrienden, kennissen, buren,...
uit te nodigen. Hoe meer zielen, hoe meer plezier voor nu en
later.
Groetjes Katrien

LEEFSCHOOLNIEUWS VAN
MARTINE
Klasouder:
Op het team van maandag 18 november wordt per
klasgroep een klasouder vastgelegd. Wij zullen dit
resultaat zo snel mogelijk via mail aan jullie
doorgeven.
Dinsdag 19/11 : leerlingenraad.
Martine

 Dinsdag, 19 november :
leerlingenraad
 Zaterdag, 23 november
Spaghettiavond
 Zaterdag, 30 november 10‐13 u
herfstwerkdag
 Woensdag 29 januari:
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

DADLINES
 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 1 | De schelpjes
Lieve mensen,
Wat jullie nog niet weten:
Vorige vrijdag was Fientje jarig. Nog veel zoentjes van ons allemaal, meisje! En bedankt voor de
leuke cd en het lekkere geurtje.
Heb je onze kunstmuur al gezien? We willen graag onze schilderijen uithangen zodat iedereen ze
kan zien.
We blijven nieuwe dingen ontdekken! Als je bloem mengt met water en zout heb je speeldeeg
en met dat deeg kan je fantastische dingen maken. Sommigen vinden het heerlijk om hun
handen vuil te maken, anderen vinden zo'n papje toch maar vies.
Samen puzzelen is supergezellig. We proberen verschillende puzzels te maken: inlegpuzzels,
puzzels van 4‐6‐8‐10‐12 stukken, blokpuzzels, vormpuzzels, kleurenpuzzels, stapelpuzzels,
schaduwpuzzels, ...
Donderdag zijn we samen met de bus naar het toneelstuk 'Meer dan beer' gaan kijken: de max!
En natuurlijk hebben we veel gespeeld. Onze klas is nog leuker geworden met blinkende nieuwe
ballen voor het ballenbad en de glijbaan die in het ballenbad uitkomt.
zoentjes van de Schelpjes
juf Nele

Leefgroep 2 | Schildpadjes en kikkertjes
We hebben deze week gesprokkeld naar ideeën voor een nieuw project. Benieuwd wat het is
geworden ? Je hoort het snel... . Verder hebben we geschilderd na het observeren van
kunstwerken. We hebben ook echte kunstenaars in onze klasjes : van een kleurenvlek tot
strepen, tot een groene krokodil. Alles kan in de kunst en dat hebben ze laten zien. We hebben
ook een herfstwandeling gemaakt in onze leefschooltuin. Hoe verandert alles? Bomen, struiken,
plantjes en hun vruchten waarnemen. De paddenstoelen waren goed verstopt onder een laagje
blaadjes, maar we hebben ze toch gevonden. Fascinerend toch, die steeds veranderende natuur.
Ook was er eentje jarig : hoera, hoera. Pproficiat aan Auke en bedankt voor de traktaties.
Toedeloe,
Sofie en Valentine
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Leefgroep 3 | De zeepaardjes en maanvisjes
Hallo iedereen,
Na de vakantie zijn we terug naar school gekomen met frisse ideeën en
hieruit is ons nieuw project ontstaan: Hoe word ik een tekenaar?
We hebben al eerder gezien dat vele zeepaardjes en maanvisjes
tekentalenten hebben, dus ze kunnen zich in dit project volledig laten gaan.
Vorige week zijn we al begonnen met het leren tekenen van dieren a.d.h.v.
de omtrek van onze handen. Deze week hebben we een kunstwerk gemaakt
met onze handen en een tekening gemaakt met allerlei rare vormen en kleuren.
De volgende weken zullen we nog vele andere tekentechnieken leren
en kom maar eens in de klas piepen want daar zal je de mooie resultaten
terugvinden! We houden jullie op de hoogte!
In de klas staat sinds ons project over desserten een grote witte kom.
Van welke ouder is dit? Graag er even omkomen, anders schenken we het aan de keuken :)
Binnenkort zullen ook de foto's van het vorige project op de website komen,
dus hou het zeker in de gaten.
Groetjes,
De zeepaardjes en juf Elke

Leefgroep 4 | De stokstaartjes
Maandag was het geen school.
Dinsdag: Julie was jarig en ICT afgewerkt.
Woensdag: zwemmen
Donderdag :Myrhte is jarig. Een nieuw project kiezen.
Vrijdag is het forUm.
GROETJES TITUS EN SIEBE V
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Leefgroep 4 | De Gekko’s
Hallo iedereen,
Eindelijk...we hebben een nieuw project! Hoe is het leven bij de asieldieren?
Deze week mochten we dan ook een reclameronde doen en stemmen voor een
nieuw project. Het was een spannend moment omdat er twee projecten veel
stemmen kregen. We hebben dan ook met de klas besproken dat we eerst het
project van asieldieren gaan uitwerken en daarna het tweede winnende project '
hoe maak je een krant'.
We zijn ondertussen ook volop bezig met het ontwerp van ons huis dat stilaan
vormt krijgt en een plekje zal krijgen in de kring.
Het speelhuisje zal verschillende functies hebben : als schildpaddenhoek, tijdens
niveauwerk maar vooral als speelhuisje!
Nu zijn we nog op zoek naar papa's/mama's die met een klein groepje kinderen
het speelhuis in ware grootte kunnen realiseren.
De gekko's missen groen in de klas en zijn daarom nog op zoek naar plantjes/planten
in de klas, alles is welkom. Alvast bedankt Lena en Oriël voor jullie bijdrage!
Onno, Jasper en juffie

Leefgroep 5 | De feniksen
Beste lezertjes ,
Er was maandag geen school. JOEPIEEE
Dinsdag hebben we ons projectverdeling gedaan.
Vorige week vrijdag hebben we een leuk spel gespeeld over rijkdom en armoede.
We hebben ontdekt dat de welvaart in de wereld niet eerlijk verdeeld is .

daaaaaaaaaaaaaaaag en tot de volgende keer.
Astrid en Katoo en de feniksen
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UITNODIGING : LEEFSCHOOLSPAGHETTI‐FEEST

Groot leefschoolspaghetti‐feest: za 23/11/2013
Naar jaarlijkse gewoonte wordt er ook dit jaar op zaterdag 23 november een spaghettiavond
georganiseerd door het team en de oudervereniging. Zowel eigen leefschoolgezinnen als
familieleden, vrienden en andere sympathisanten zijn hierop van harte welkom.
Voor het etentje dat doorgaat in de nieuwe refter worden 3 shiften voorzien:
Shift 1: van 17u30 tot 18u30
Shift 2: van 18u30 tot 19u30
Shift 3: van 19u30 tot 21u00
Aanbod : spaghetti bolognaise à volonté of spaghetti vegetarisch à volonté , zowel voor
volwassenen en kinderen met een aperitiefje.
Inschrijven is mogelijk via invulstrookje of mail (bs.oosterzele@g‐o.be). De betaling dient vooraf
te gebeuren. Dit kan cash via je kind of via overschrijving op het nummer BE 75 3900 232117‐51
“vereniging de leefschool” met vermelding van naam en bestelling. De avond zelf kunnen de
bestelde tickets opgehaald worden aan de kassa aan de ingang van de refter van de nieuwbouw.
Hopend dat het ook dit jaar een denderend succes wordt, dank ik u reeds bij voorbaat. Je kind
heeft er alvast voordeel bij want de opbrengst zal gebruikt worden voor de aanleg en aankoop
van zandbakken.
______________________________________________________________________________
Ik ………………………………………..ouder van…………………………………………..
uit (klas)………………schrijf in voor de spaghettiavond op 23 november 2013.
0 shift 1 (van 17u30 tot 18u30)
0 shift 2 (van 18u30 tot 19u30)
0 shift 3 (van 19u30 tot 21u00)
……..X spaghetti bolognaise volwassene aan € 12
……..X spaghetti veggie volwassene aan € 12
……..X spaghetti bolognaise kind aan € 7
……..X spaghetti veggie kind aan € 7

=………………..
=………………..
=………………..
=………………..

___________________
Totaal:…………………..
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0 ik kan niet komen eten, maar wil wel graag de school steunen met volgend bedrag:
€ ……………………..

Ik kan helpen zaal klaarzetten vrijdag om 15 u
Ik kan helpen bij afruimen/afwassen om ……u
Ik kan helpen bij opruimen zaal om 21u

SPONSORING : SPAGHETTIFEEST
Voor ons spaghettifeest zijn we nog op zoek naar sponsors. Elk bedrijf dat ons
sponsort krijgt een plaats op onze placemat A3‐formaat. (zie voorbeeld)
Wie bedrijven kent die ons graag sponsoren, gelieve gegevens door te geven aan juf
Kaat. Er wordt dan een attest opgemaakt als bewijs van sponsoring.
Alvast dank voor jullie medewerking
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GREENTEAM : HERFSTWERKDAG OP 30/11/2013

‐

Herfstwerkdag‐Greenteam:

Dag lieve mensen allemaal,
Nieuws vanuit het Greenteam ...
Het nieuwe gebouw is af, de klassen zijn prachtig ingericht en de kinderen al helemaal thuis. Nu
de terreinen errond nog en dan zijn de sporen van de vele en zware werken uitgewist!
Het braakliggend terrein naast het kippenren wordt in het voorjaar in orde gebracht door de
Scholengroep.
Het terrein dat grenst aan de ramen van Marjolein, Elke en Kaat wordt een grasveld waar de
kinderen vrij kunnen op spelen en we gaan ook zorgen voor verhoogde bakken waar de
Maanvisjes en Zeepaardjes naar hartenlust kunnen in tuinieren. Ook de 2 houten banken en de
vilten tipi zouden daar een plaats krijgen. De grote zandbak die daar nu is moet verwijderd
worden.
Want een zandbak op scholen kan enkel nog reglementair in orde zijn indien ze, omwille van
hygiëne, volledig afgesloten kan worden.
Enig zoek‐ en denkwerk leverde op dat we het best een aantal kleinere zandbakken met deksel
kunnen plaatsen. Deze zandbakken zullen worden geplaatst waar de Kruidentuin nu is,
aangezien het onkruid er weliger tiert dan de kruiden :‐)
In de herfstvakantie komt een grondwerker deze stukken grond nivelleren.
De onkosten voor dit nivelleren, de zandbakken en de groentebakken worden gedragen door
het Oudercomité en zullen geworven worden vanuit de opbrengst van het Spaghettifeest.
Hartelijk dank daarvoor!!

En last but not least : hou zaterdag 30 november van 10 tot 13h vrij om mee te komen
helpen op onze 10de herfstwerkdag.
Onder het mom van 'vele handen maken licht werk', 'samen staan we sterk', 'ieder van ons
heeft een kind dat graag speelt op een fijne propere buitenspeelruimte' enzovoort ... !
Info of vragen ? katrijn@leefschool.be
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MOS / DE SJAKOSKESKAST
In het kader van consuminderen èn omdat het leuk is : de Sjakoskeskast!
Hij ziet er niet uit zoals ik hem in mijn dromen zag, maar ... hij is er!
Neem vrij een tas of handtas uit deze sjakoskeskast op de speelplaats van het lagere op één
voorwaarde:
hang in de plaats één van de jouwe die je niet meer wil hebben.
Veel plezier!

MOS / Een groene Sint
Uit goede bron hebben we vernomen dat ook de Sint zijn bijdrage wil leveren aan een beter leefmilieu en
een gezondere leefomgeving.
Zijn pieten kregen de opdracht zoveel als mogelijk hiermee rekening te houden.
Ze hebben het afgelopen jaar hel wat marktjes afgeschuimd op zoek naar milieuvriendelijk speelgoed en
verantwoorde hebbedingetjes. Jaja, ook de Sint gaat op zoek naar mooie tweedehands spulletjes in goede
staat om ze een tweede leven in te blazen.
De pieten keken ook naar de duurzaamheidslabels en gaan voor natuurlijke materialen, eerlijk vervaardigd
speelgoed voorzien van FSC‐ en PEPC‐ keurmerk, alsook spullen uit kringloopkarton bedrukt met
plantaardige inkt.
Coöperatieve spellen rond milieuthema’s sprongen bij hen ook in het oog.
Zo min mogelijk kochten zij speelgoed met batterijen en waar het niet anders kon, zochten ze naar een
alternatief met herlaadbare batterijen.
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Beste Sint, we willen jou en je pieten nu al bedanken voor jullie groene ingesteldheid en wachten vol
spanning op je komst.

OM TE ONTHOUDEN / OPROEP
Volgende activiteiten zouden er plaats vinden op woensdagnamiddag.
Kinderen krijgen steeds tijdig bericht van juf Marjolein om zich hiervoor in te schrijven.
November:
‐ 3de tot 6de leerjaar: Swimmathon: Geraardsbergen: 27/11/2013
Januari:
‐ 5de ‐ 6de leerjaar: Badminton dubbel: Scheldewindeke: 22/01/2014
‐ 3de tot 6de leerjaar: Zwemmen: Geraardsbergen: 29/01/2014
Februari:
‐ 3de ‐ 4de leerjaar: Tussen 4 vuren: Zottegem: 5/02/2014
‐ 5de ‐ 6de leerjaar: Netbal: Scheldewindeke: 26/02/2014
Maart:
‐ 3de ‐ 4de leerjaar: Badmintoninitiatie: Scheldewindeke: 19/03/2014
‐ 1ste ‐ 2de leerjaar: Dans: Zottegem: 26/03/2014
‐ 3de tot 6de leerjaar: Ijsschaatsen: Liedekerke: 26/03/2014
Mei:
‐ 5de ‐ 6de leerjaar: Mini‐voetbal: Scheldewindeke: 21/05/2014
Juni:
‐ 1ste ‐ 2de leerjaar: Kidstennis: Geraardsbergen: 18/06/2014
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