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E D I T O R I A A L

Wanneer je deze week door de gangen van de school liep, dan had je
veel kans dat je oren de woorden : dag sinterklaasje, stoomboot,
Spanje, kapoentje, klopt, ... opvingen. Vele kindermondjes zongen
uitbundig mee en vele kinderhartjes klopten vrijdag sneller bij het
“voorbijzoeven” van de Sint. Geniet van dit mooi moment.
Daarnaast belangrijke afspraken rond het gebruik van bus,
kennismaking met enkele klasouders en afspraak maken voor het
oudercontact.
Terug een goed gevulde flashboem. Gr Katrien

AGENDA
 Vrijdag, 6 december :Sint en piet
 Donderdag, 19 december
oudercontact : 16 – 21 u
 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.

LEEFSCHOOLNIEUWS VAN
MARTINE

MENU

Gebruik van de bus (ochtend‐ en avondrit):

DADLINES

Blijkbaar moet de bus aan een aantal huizen lang

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

wachten vooraleer de kinderen klaar zijn om op te stappen.

 Zie website

Hierdoor loopt de bus enorme vertraging op. (Aan een aantal
huizen vijf minuten staan wachten geeft op het einde van de
rit een verschil van meer dan een halfuur tot een uur). Dit is

 Inzendingen op papier dienen voor
woensdag 11.30u binnengebracht te
d
h

ook niet fijn voor kinderen die al een lange busrit hebben. Het
is ook belangrijk voor jullie om te weten dat Nadine als busbegeleidster niet van de bus mag
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komen tijdens de busrit omwille van veiligheid en verzekering.
Daarom zal het volgende vanaf maandag 9 december in voege gaan:
‐

Gelieve steeds klaar te staan zodat de kinderen direct kunnen opstappen en met de bus
vertrekken

‐

Nadine komt niet meer aanbellen. Ook Djuro mag niet meer toeteren. Beiden zijn wettelijk
voor hen verboden. Na 1 minuut wachten vertrekt de bus.

‐

Nadine zal geen kinderen meer oversteken. Gelieve zelf te zorgen dat er iemand aan de op‐
/afstapplaats staat. Indien er niemand is dan worden de kinderen terug meegenomen naar de
school.
Deze regels zijn niet nieuw maar blijkbaar verwaterd vandaar dat ze nog eens opgenomen
worden ter verduidelijking.
Dank voor uw begrip.
Indien er vragen zijn dan kan je je richten tot Martine.
Opbrengst spaghettiavond
In totaal heeft de spaghettiavond € 1689,47 opgebracht. Daarvan kwam meer dan 500 euro aan
sponsorgeld binnen.
Nogmaals proficiat .
Herfstwerkdag
Ik wil iedereen bedanken die meegeholpen heeft op onze herfstwerkdag. Tof dat je erbij was !
Sint en piet
Vrijdag 06/12 komen sint en piet in elke klas. De kinderen genieten dan met volle teugen van dit
unieke moment. Bedankt voor het klaskado en de individuele smulpakketjes (fairtrade) voor de
kinderen t.e.m. N2.
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Klasouderschap nog even kort toelichten ter verduidelijking:
Klasouders vervullen een actieve rol in de communicatie en/of samenwerking tussen ouders en
de school (leerkrachten en directie) en tussen ouders en ouderwerking. Klasouders helpen om
ouders dichter bij het klas‐ en schoolgebeuren te brengen. Ze zijn een aanspreekpunt voor
andere ouders en kunnen de leerkracht helpen in het aanspreken van ouders. Klasouders slaan
de brug tussen ouders en klas. Ze informeren de leerkracht over wat er leeft onder ouders en ze
informeren de ouders over de school en de klas.
Inschrijvingen 2014‐2015 starten binnenkort:
Vanaf maandag 6 januari 2014 t.e.m. vrijdag 28 februari 2014 is de inschrijvingsperiode voor
broers en zussen van kinderen die al bij ons school lopen en kinderen van personeel vanaf
geboortejaar 2012 (= voorrangsregel) . Vanaf maandag 10 maart 2014 vanaf 8.00u kunnen de
resterende plaatsen door anderen ingenomen worden. Gelieve voor de inschrijving de SIS‐kaart
van je kind mee te brengen.
Heb je info nodig voor vrienden of kennissen dan kan je steeds de infobrochure van onze school
komen ophalen bij Martine en/of secretariaat.

Martine
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LEEFGROEPBERICHTEN
Leefgroep 2 | Schildpadjes en kikkertjes
Deze week hebben we vooral veel feest gevierd want er waren er enkele jarig: Jits in de
schildpadjesklas en Jolan in de kikkertjesklas. Proficiat en bedankt voor de traktaties. En
natuurlijk ook de verjaardag van de Sint, die werd ook in onze klasjes gevierd en dan kregen wij
geweldige cadeautjes voor in onze klasjes. Wat een geweldige man toch die Sint. De volgende
week zullen de kinderen niet te houden zijn om in de hoekjes te spelen met al die leuke
dingetjes. Maar naast het feest vieren, hebben we ook nog aan ons project gewerkt. We
maakten een ontwerp voor onze draken en onze kleitekeningen en nadien hebben we
geprobeerd om deze exact na te maken, ik moet zeggen dit is aardig gelukt en het resultaat mag
er wezen ( de Sint was ook onder de indruk van onze kunstwerkjes). We wensen juf Sofie veel
beterschap toe en hopelijk is ze weer gezond en wel na het weekend want de schildpadjes
missen hun juf. Ik wens iedereen een fijn 'speel'weekend toe. Toch zalig om al die verwonderde
gezichtjes te zien als ze merken dat de Sint bij hun thuis is langs geweest... je zou zelf ook terug
klein willen zijn.
Toedeloe,
Valentine

Leefgroep 3 | De zeepaardjes
Hallo iedereen,
We zijn ondertussen al enkele weken bezig met ons project 'hoe word ik een tekenaar?'
We hebben al heel wat mooie tekeningen gemaakt met verschillende materialen, zoals met
bister (gemaakt van okkernoten), verf, houtskool, ...
En hiermee hebben we hulp gekregen van Aster (mama van Siel) en juf Carmen (mama van
Pablo), waarvoor dank!!
Ondertussen zijn we bezig met ons eindproduct en is iedereen druk bezig met het maken van
zijn eigen boekje!
Tussendoor bereiden we ons ook voor op de komst van de Sint!
We hebben al een Frans liedje geleerd over Spanje, het land van de Sint! En ook een gedicht
waar iedereen zijn eigen stukje voor de Sint zal brengen. De spanning is te voelen!
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Volgende week ronden we ons project ongeveer af en brengen we de kerstsfeer naar de klas!
Groetjes,
De zeepaardjes en juf Elke

Leefgroep 3 | De maanvisjes
Wij zijn stilletjes aan ons project aan het afsluiten. Kinderen zijn nog de laatste vorm aan het
geven aan hun eigen boek.
Graag willen wij papa's, opa's en omi's heel erg bedanken om ons te komen helpen bij ons
project. Wij hebben heel leuke workshops gekregen van jullie.
Wij zullen al onze werkjes tentoonstellen op donderdagavond (19dec). Terwijl jullie wachten
voor het oudercontact kunnen jullie een kijkje nemen in al onze werkjes. Deze tentoonstelling
zal doorgaan in de gang van de nieuwbouw, dus aan onze klassen. Kom zeker een kijkje nemen
want het zal zeker de moeite zijn.
Op donderdag hebben we onze pieten diploma's moeten afleggen en ik denk dat we allen
geslaagd zijn!
Vandaag was het eindelijk zover, de sint was op bezoek!!!! We hebben hier allen erg van
genoten.
Lieve groetjes,
Juf Marjolein en de maanvisjes

Leefgroep 3 | Yoga
Deze week hadden we ons laatste yoga momentje samen van dit jaar en dit stond natuurlijk
helemaal in het teken van sint en piet. We genoten er alweer met z'n allen van!
juf Kaat

Leefgroep 4 | De stokstaartjes
Maandag hebben we opzoekwerk besproken . En we hebben heel veel interessante dingen
ontdekt ! Over het ontstaan van 'het drukken' en de typmachine en zo. We gaan op uitstap naar
Antwerpen naar het boekdrukmuseum (17 dec) en naar de boekentoren in Gent (datum nog niet
gekend) waar de papa van Lena werkt.
Dinsdag : voorblad van ons project getekend en geturnd.
Woensdag :expo Jinne en Myrthe en breien.
Donderdag :We zijn naar de bib gewandeld, hebben daar boeken gekozen en dan weer
helemaal terug gewandeld.
In de namiddag hebben we 'getekend' met krijt en water.
Vrijdag : Hij komt !? Wij werken verder met krijt en water.
GROETEN GABRIEL EN MYRTHE :‐)
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Noot van juf Leen :
Vanaf maandag start het derde leerjaar met de wensboom. Elk kind breide een kleurrijk lapje en
die lapjes zijn door de kinderen op een grote stoffen kerstboom genaaid. Ieder kind schrijft een
nieuwjaarswens voor een ander kind en steekt die in zijn lapje. Elke dag tot aan de kerstvakantie
mogen er twee kinderen een wens uit een lapje halen. En zo komen we elke dag een beetje
dichter bij de kerstvakantie en wensen we elkaar een mooi eindejaar en een fantastisch 2014
toe! Met duizend miljoen dank u wels voor Elly en Kyra, want zonder hen zouden wij dit nooit
hebben kunnen realiseren ! DANK U!
De stokstaartjes hebben volgende week oude kranten, veren, stiften (uitwasbaar met water)
nodig voor hun project. Dus gelieve dit mee te geven.
Dank !
De mama van Niels, is klasopuder van de stokstaartjes, fijn ! Volgende week zal zij al haar
gegevens via de flashboem doorgeven.
veel liefs, Leen

Leefgroep 4 | De Gekko’s
Beste lezertjes,
Deze week was weer een boeiende en leerrijke week! We rondden ons opzoekwerk met de
groep nu volledig af na een heel fijn bezoek aan het dierenasiel 'Animal Trust' in Melle. Iedere
gekko kreeg daar de kans om via een interview zijn opzoekvraag voor te stellen. In de klas
verwerkten we dan met de ganse groep alle gegevens als voorbereiding op onze tentoonstelling
binnenkort.
Dinsdag werd de groep in twee gesplitst en werd de ene groep begeleid door Thomas (papa
Elias).
PROJECT 1 : Vertrekkende van een eigen ontworpen schets van het houten speelhuis kregen de
kinderen nu de opdracht om deze schets om te zetten naar een maquette gemaakt van karton.
Deze fasen zijn heel belangrijk en noodzakelijk vooraleer er echt wordt overgegaan op het
kloppen en boren!
Nogmaals heel veel dank Thomas van alle gekko's om dit project mogelijk te maken! De
kinderen zijn dan ook heel enthousiast!
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PROJECT 2 : De andere groep die rond asieldieren werkt kreeg de opdracht per twee om een
kooi te maken voor een hond of een ander dier waarbij er een belangrijke voorwaarde aan
verbonden was, nl. het dier mocht niet in staat zijn om de kooi te openen.
Het materiaal die ze daarbij gebruiken zijn karton, ijzerdraad, isomo,... Benieuwd wie erin zal
slagen!
Verder mochten de kinderen een eigen liedtekst ontwerpen op een bestaande melodie die jullie
te horen zullen krijgen op onze tentoonstelling.
Donderdag was het Jasper zijn verjaardag en de traktatie was super! Proficiat aan onze
tienergekko! Diezelfde ochtend zijn we ook naar de bieb in Oosterzele geweest samen met de
stokstaartjes.
Vrijdag was het dan zover.....Sint op bezoek in de klas en leuke pakjes! Hij had ons al
donderdagochtend verrast met lekkere koekjes in de kring.
De gekko's zongen uit volle borst voor hem en waren dan ook super blij met zijn bezoek.
Bedankt lieve Sint en Zwarte Piet!
Daaaaag, Daaaaag,...
Jorun en juffie
Lee fg roep 5 | De fe nikse n
Juf Sofie was ziek t.e.m. woensdag 4/12.
Op maandag hebben we ons kringgesprek, overleg rond de projectwerking en turnen van
Martine gehad.
Op dinsdag werden de kinderen verdeeld over de overige groepen. Sommigen werkten verder
aan hun niveauwerk, maakten een vrije tekst en/of vulden een sintwerkboekje in.
Op woensdag deden Ellis en Nina (samen met Noa, Pim en Sophie als figuranten) hun expo voor
de klas en Martine. Het onderwerp was “de geschiedenis rond sint” . Schitterend in elkaar
gestoken. Dikke pluim. De kinderen van N5 hadden daarna zwemmen o.l.v. juf Marjolein. De
kinderen van N6 hadden zwemmen o.l.v. juf Els. Bij terugkeer werd verder gewerkt aan
niveauwerk en konden sommige kinderen helpen in N2 en N3 voor niveaulezen.
Opgesteld door de Feniksen.
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OPROEP FENIKSEN
Wij gaan met de feniksen maandagvoormiddag naar Toontje in
Ledeberg/Gentbrugge en zoeken nog enkele ouders die ons kunnen afzetten
(vertrekken rond 9u) en terug op school kunnen afzetten (zo tegen half 11)
Laat iets weten aan de juf!
Groeten,
Feniksen

Lee fg roep 5 | De w o l ke n van g e rs
Alweer een week voorbijgevlogen ... Onze speelgoedinzameling was een groot
succes. Afgelopen zaterdag brachten we alles bij de sint. Hij was ons,
namens de vzw Lichtpunt, heel erg dankbaar. We werden getrakteerd op
pannenkoeken en chocomelk en voelden ons heel eventjes ook sint! Nogmaals
hartelijk dank voor alle mooie spullen. We maakten ook een verslag van onze
uitstap naar het OCMW. Dinsdag hebben we allerlei ideetjes gesprokkeld hoe
we het opzoekwerk beeldend kunnen voorstellen voor onze tentoonstelling.
Onze creaties zullen te bewonderen zijn tijdens het oudercontact op
donderdag 19 december.
Vele groetjes van de wolkenvangers

BESTELLEN NIEUWJAARSBRIEVEN
Er zijn terug nieuwjaarsbrieven te koop bij juf Kaat voor meter, peter, oma, opa,....
aan 80 cent het stuk. Wie er graag bestelt, gelieve gepast geld mee te geven in
briefomslag met naam en klas op vermeld. In de klas wordt er steeds een brief
geknutseld voor mama en papa.
Mvg juf Kaat
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OPROEP
Wie heeft een grote aanhangwagen ? Tijdens de herfstwerkdag zijn nog een grote stapel takken
blijven liggen en kan Djuro deze niet zelf wegvoeren naar het containerpark. Kan jij hem
misschien helpen. Graag doorgeven aan Djuro of Martine. Dank bij voorbaat.
Djuro

VOORSTELLING KLASOUDER
‐

Sinds kort ben ik klasouder van de groep van juf Carmen (=Gekko’s + niveau 3 van juf
Leen).
Kort gezegd komt het erop neer dat jullie zich vanaf nu ook tot mij kunnen richten voor
vragen of wanneer jullie items op de oudervereniging/leefgroepvergadering wensen aan
te brengen.
Ik ben telefonisch te bereiken op 0476/36.12/58 of via mail veerlevdberge@gmail.com.
Je kan me ook vinden aan de toog van het praatcafé op donderdag 19/12.
Met vriendelijke groeten,
Veerle (mama van Jorun Cocquyt bij Gekko’s en N3).

‐

Beste ouders,
ik ben Katleen Evenepoel, mama van Lien, Kyan, Giel en Fleur.
Thuis bruist het dus van het jonge leven.
Lien en Kyan zijn De Leefschool al eventjes ontgroeid, Fleur zit in het eerste leerjaar bij
de Maanvisjes en Giel zit in het vijfde leerjaar bij de Wolkenvangers.
Ik heb al heel wat uurtjes op De Leefschool doorgebracht. De goesting om een nieuwe
uitdaging aan te gaan is er niet minder om. Integendeel.
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Hebben jullie dus vragen, bedenkingen, suggesties of kan ik jullie met iets helpen,
spreek mij gerust aan.
Ik ben ook te bereiken op 0497/083340 of via katleen.evenepoel@pandora.be.
Groetjes, Katleen

OUDERCONTACT : 19 DECEMBER
Op donderdag 19 december gaat het oudercontact door. Gelieve bijgaand strookje in te vullen
om een afspraak te maken. Geef zo snel mogelijk af: zo hebt u de meeste kans om een afspraak
dichtst aansluitend bij uw voorkeur te krijgen.

STROOKJE OUDERCONTACT

Wij, ………………………………………………………….., wensen een afspraak te maken voor het
oudercontact op donderdag 19 december met :

Naam leerkracht(en) die u
voor dit kind wilt spreken :

Leef‐
groep

NIV

Naam kind

Gewenst tijdstip
omcirkelen : rond
…u

………………….……………
………….……………………

………………….……………

16 – 17 ‐ 18 – 19 –
20 – 21

………………….……………
………….……………………

………………….……………

16 – 17 – 18 – 19 –
20 – 21

………………….……………
………….……………………

………………….……………

16 – 17 ‐ 18 – 19 –
20 – 21

………………….……………
………….……………………

………………….……………

16 – 17 ‐ 18 – 19 –
20 – 21

Gelieve één lijn per kind in te vullen en één strookje per familie af te geven.
Indien een langere periode past, gelieve dan meerdere getallen in de laatste kolom te
omcirkelen. Geef duidelijk aan in de 2de en 3de kolom of u de betrokken leerkracht voor niveau of
project (of beide) wilt zien door in die kolom de naam / nummer van de groep in te vullen.
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OXFAM WERELDWINKEL / CADEAUDAGEN
Met een eindejaarsgeschenk van Oxfam maak je iedereen blij: je familie, collega's of vrienden,
maar ook kleine producenten in het Zuiden. Daarom organiseert Oxfam Wereldwinkel
Oosterzele Cadeaudagen op zaterdag 14, 21 en 28 december 2013. Je kan in de Wereldwinkel
terecht voor handgemaakte (sier)voorwerpen, juwelen, speelgoed, wijnen, pralines en
voedingsproducten die aan eerlijke voorwaarden in het Zuiden gekocht worden.
Welkom in onze winkel in de Stationsstraat 9 in Scheldewindeke, op de Cadeaudagen (zaterdag
14, 21 en 28 december van 9u30 tot 17u). Wij voorzien een verwarmend drankje mét kerstsfeer.
In de eindejaarsperiode is de winkel ook geopend op 18, 23, 27 en 30 december van 9u30 tot 12u,
en op 24 en 31 december van 9u30 tot 15u.
Meer info bij Bram (papa van Felix, Hanno en Jora; 0478 97 21 04), Roswitha (mama van Astrid,
Ruben en Linde; 0499 42 29 34) of op www.facebook.com/WereldwinkelOosterzele.

PRAATCAFE

***Praatcafé *** Praatcafé ***
Beste ouders
Om het wachten ietwat te verzachten,
nodigen we jullie ook dit jaar graag uit op ons
Oudercontact-Praatcafé !!!
Donderdag 19 december vanaf 15u30
in de polyvalente zaal van het lager.

Iedereen welkom !!!!!
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SVS NIEUWS

‐ Proficiat aan alle zwemmertjes van 27 november! Wij hebben in Geraardsbergen een mooie
derde plaats behaald van alle zwemmers en een eerste plaats van onze eigen categorie. Ook
heel erg dank aan de mama's die hebben geholpen!!!
Volgende SVS‐activiteit: 22 januari: Badminton dubbel (5de‐6de leerjaar)
29 januari: Zwemmen in het Gaversbad (3de tot 6de leerjaar)
Noteer dit alvast in jullie agenda!!!!!!
Sportieve groeten,
Juf Marjolein
‐ Volgende activiteiten zouden er plaats vinden op woensdagnamiddag.
Kinderen krijgen steeds tijdig bericht van juf Marjolein om zich hiervoor in te schrijven.
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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