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E D I T O R I A A L
Deze week wat beperkter leesvoer, daarom niet minder
belangrijk. Opgelet voor de ouders van de schelpjes die op
oudercontact willen. Een warme oproep om via een benefiet
je steentje bij te dragen aan de Filipijnen. Wie groene vingers
heeft, blijf dan zaterdag zeker niet thuis. Het groen op school
zal je dankbaar zijn voor het onderhoud ervan. Alvast
bedankt.
Veel leesplezier Katrien

LEEFSCHOOLNIEUWS VAN
MARTINE
‐

Afspraken opvang

Gelieve steeds het uur te noteren en af te tekenen op de lijst
wanneer je je kind komt halen. Het is ook belangrijk om de
opvangdame te verwittigen wanneer je met je kind vertrekt.
Vanaf donderdag 28/11 start Vicky tijdelijk ter vervanging van
Elisabeth. Dank voor je medewerking.

AGENDA
 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
‐

Spaghettiavond:

De spaghettiavond was een gezellige avond met een heuse
restaurantstijl. We konden ook rekenen op veel volk.
Hierdoor kunnen we al met zekerheid melden dat er 2
zandbakken aangekocht worden. Hartelijk dank voor jullie

 Zie website

DADLINES
 Elektronische inzendingen stuur je
voor donderdag 14.00u naar
flashboem@leefschool.be

aanwezigheid en/of sponsoring. Wanneer de afrekening
volledig klaar is laten we jullie weten wat deze activiteit heeft opgebracht. Hartelijk dank ook
aan alle helpers en aan Bart De Roeck in het bijzonder.
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‐

Bouwstenen:

Wie nog z’n steentje wenst bij te dragen kan dit doen door een “bouwsteen” te kopen. Dit is een
kartonnen doos met 3 flessen speciale bieren van 75 cl. Kostprijs : € 20. Ook een leuk idee als
eindejaarskado. De bouwstenen zijn verkrijgbaar bij Martine en/of secretariaat.

Martine

NIEUWE LADING FOTO’S
Beste ouders,
wie even een update wil over het reilen en zeilen in de leefschool moet zeker eens een kijkje
nemen op onze website onder de rubriek ‘in beeld’. Er zijn weer een hele reeks verse setjes foto’s
te zien met stralende gezichtjes uit elke leefgroep!
Juf Izabel

LEEFGROEPBERICHTEN
Leefgroep 1 | De schelpjes
Dag allemaal,
Op de geplande datum van oudercontact op de Leefschool kunnen we niet beiden aanwezig zijn.
Daarom houden wij oudercontact op andere data.
Namelijk op maandag 9 december van 16 tot 19h. En op dinsdag 10 december van 16 tot 18 h.
Als je graag een gesprekje wil; gelieve onderstaande af te drukken en binnen te brengen. We
proberen zoveel mogelijk aan het aangevraagde uur te beantwoorden!
Groetjes,
Nele en Katrijn.
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______________________________________________________________________________
Ik, ...................................................... ouder van .................................................. wil graag een
gesprek op:
Maandag 9 december:
0 16h
0 16.15
0 16.30
0 16.45
0 17.00
0 17.15
0 17.30
0 17.45
0 18.00
0 18.15
0 18.30
0 18.45
0 19.00

Leefgroep 2 | Schildpadjes en kikkertjes
In beide groepen zijn we druk in de weer met ons project. Zo hebben de schildpadjes al
nagelplankjes getimmerd van een letter en omwikkeld met wol en zijn de kikkertjes volop aan
het knippen, snijden, plakken en schilderen aan hun kastelen. In beide groepen hebben we ook
geboetseerd: de ene groep bomen en de andere groep draken. De kikkertjes gingen ook een
kijkje nemen in het Gravensteen te Gent en daar leerden we vele leuke weetjes over ridders,
jonkvrouwen en kastelen. En rarara, we hebben ook een versteende draak gevonden. Volgende
week gaan we verder met het uitwerken van onze beide projecten en we tellen ondertussen de
dagen af tot de Sint ons een bezoekje brengt in de klas. We kijken er naar uit om hem alles te
vertellen en te tonen van onze projecten.
toedeloe,
Sofie en Valentine
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Leefgroep 4 | De stokstaartjes
Dag beste lezers,
maandag
hebben we geschilderd, met drukken en wrijven
dinsdag
Lena en Reni hebben hun expo gedaan.
De honden van de opa van Lena zijn geweest
De expo was goed en leuk.
woensdag
zjin we gaan zwemmen en de derdes hebben ook gebreid
donderdag
vierden we Lena haar verjaardag
vrijdag
gaan we Liesl haar verjaardag vieren
groetjes,
Nkki en Arthur
Lee fg roep 5 | De w o l ke n van g e rs
Dag lustige lezers,
alweer een fijne week achter de rug. We bereidden ons voor op de inleefdag bij studio globo en
kregen daarbij 2 interessante les‐ en spelnamiddagen: één over ‘ieder heeft recht op zijn plekje’
en ‘ieder heeft recht op zijn ‘ding’. We brachten o.a. ons dierbaarste voorwerp (ding) mee en
vertelden aan elkaar waarom we daar zo aan gehecht zijn. Dit was een warm, gezellig
kringmoment waarin we even konden mijmeren met elkaar.
Verder brachten we ook een bezoek aan het OCMW en weten we nu hoe belangrijk deze dienst
is voor mensen die in de maatschappij om allerlei redenen uit de boot vallen.
We kijken ook uit naar morgen (zaterdag) want dan mogen we ons ingezameld speelgoed bij de
sint brengen. Aan alle vrijgevige kinderen en ouders: hartelijk dank voor jullie rijkelijk aanbod!
Wij appreciëren dit enorm!
Wie graag meerijdt naar Zottegem: afspraak zaterdag om 14u30 op de parking van de
leefschool.
hartelijke groeten van de wolkenvangers
P.S. Er staan foto’s op de website van onze les over DNA die we kregen van de mama van Gijs!
Ga vlug kijken!
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Lee fg roep 5 | De fe nikse n
Dag ouders en kinderen,
Deze week hebben we ons opzoekwerk volledig afgewerkt .
En we hebben elk onze doos al ontworpen voor op de speelplaats waar alle mensen hun kleren
kunnen insteken voor de armen (wordt aan VZW Toontje gegeven) Het speelgoed mag bij de
wolkenvangers in de klas.
Het zou leuk zijn als de dozen vol zijn!
Volgende week maandag, 9 december gaan we naar het OCMW en naar Toontje in verband met
het project ‘ Armoede en rijkdom.'
En 5 december komt er een echt Filipijns meisje naar onze klas .
Maandag en dinsdag hebben we ook spreekwoorden gedaan.
En dat was de week van de feniksen
GEZOCHT!!!!
Ouders die ons maandag 9 december naar Toontje willen brengen (Gentbrugge) en tegen de
middag terug op school...
Laat iets weten aan de juf.
Alvast bedankt!

flashboem | 19e jaargang | nummer 12 | 29 november 2013 | flashboem@leefschool.be

BENEFIET T.V.V. HAIYAN
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GREENTEAM : HERFSTWERKDAG OP 30/11/2013

Oproep
Iemand die een soep wil maken voor op de herfstwerkdag.
Seintje aan katrijn@leefschool.be
‐

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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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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