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E D I T O R I A A L

Denk iets goeds, denk iets lekkers,
denk iets gek of nog iets gekkers.
Denk iets aardigs, denk iets liefs,

AGENDA
 Vrijdag, 10 januari om 17 u30 :
Nieuwjaarsreceptie
 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
maar hoe dan ook… iets positiefs.
Veel geluk en een goede gezondheid in 2014.
Fijne feestdagen.
Martine en team

 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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LEEFSCHOOLNIEUWS VAN MARTINE
Geen opvang op woensdag 29/01
Op woensdag 29/01 is er geen opvang voorzien op school en in ’t Vinkemolentje omwille van de
pedagogische studiedag.
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

LEEFGROEPBERICHTEN
Leefgroep 1 | De schelpjes
Dag lieve ouders,
Hier zijn we weer met schelpjesnieuws.
De laatste weken van het jaar : donkere korte dagen, een kerstboom met lichtjes en kaarslicht in
ons kringetje. Mutsen aan en wriemelende vingertjes in de handschoenen.
Kindjes die moe zijn, herstellend of net ziek aan het worden. Knuffels en rode wangetjes en 'we
zullen je mama en papa bellen'.
Knutselen, want we maken een nieuwjaarsbrief! Handjes op de fotokopieermachine, rode
lippenstift en zoentjes op papier; 'kusje hier, kusje daar', versieringen zilver en goud, ecoline en
'hé, dat loopt door elkaar!'.
De peuters die instappen na de kerstvakantie en hun mama's en papa's op bezoek. Bekende
gezichten, nieuwe gezichten.
Kerstfeest, een ècht kerstfeest. We maken alles zelf: gekleurde drankjes met diksap, toastjes
besmeren met zoet en hartig broodbeleg en fruitspiesjes. 'Mmmm ... lekker!' en 'Nee ... nog niet
opeten!'
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De laatste weken van het jaar; de grootsheid van de kleine dingen : mooie feestdagen voor jullie
allemaal!
Groetjes,
Katrijn.

Leefgroep 2 | De kikkertjes en schildpadjes
We hebben deze week de kerstsfeer in onze klasjes gebracht door onze kerstboom te zetten,
naar kerstliedjes te luisteren, samen de kerstbelletjes te laten rinkelen en onze nieuwjaarsbrief
te maken. En op vrijdag een gezellig kerstfeestje met zelfgemaakte toastjes, een muzikaal pak
en een mooie kerstfilm. We zijn allen klaar om aan de vakantie te beginnen. Maak het samen
gezellig en geniet van elkaar in deze fijne periode van het jaar... en tot in 2014!
Ho Ho Ho,
Kerstgroetjes,
Sofie en Valentine

Leefgroep 3 | De maanvisjes en zeepaardjes
Hallo iedereen,
Ons tekenproject is helemaal afgerond. Tijdens de oudercontacten
konden jullie onze werken bewonderen in onze tentoonstelling.
Zoals jullie konden zien, hebben ze heel goed hun best gedaan
en hebben we zeker vele talenten in onze klas!
Verder hebben we deze week nog verder gewerkt aan onze nieuwjaarsbrief
en hebben we grote hoekenwerk‐namiddag gehouden met de twee klassen samen.
Wij wensen jullie een heel fijne vakantie toe en een
prettig eindejaar!
Groetjes,
De maanvisjes en de zeepaardjes
Juf Marjolein en juf Elke
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Lee fg roep 4 | De stok staartjes
Maandag : hebben we onze nieuwjaarsbrief geschreven op ons eigen zelf geschept papier !!!
Dinsdag: zijn we naar Plantin Moretus geweest met de bus . Het was leuk ! We hebben daar
geleerd over de drukpers, boeken, Plantin & Moretus enz...
Woensdag: hebben we de rapporten uitgedeeld.
Donderdag : ZARA HAAR VERJAARDAG VIEREN en een verslag maken Plantin Moretus
Vrijdag : kerstfeest en Fil zijn verjaardag
VAN NIELS EN ARTHUR
Lee fg roep 4 | De gekko’s
Lieve gekko's en ouders,
Via de flashboem wil ik alle gekko's nog eens een dikke pluim geven voor de geslaagde
tentoonstelling, bravo!
Bedankt juf Ellen dat we jouw klas mochten gebruiken om te exposeren.
Ook aan alle gekko's en Yorick en Tomas een dikke merci en pluim voor de realisatie van ons
houten speelhuis!
Na de vakantie starten we met een nieuw project 'hoe maak je een krant! ' en wordt er nog
verder gewerkt aan ons houten speelhuis alsook de inrichting ervan.

17 december hebben Yoren, Noor, Elias, Ruben en Oriël samen met Yorick en Tomas
gezaagd, gemeten en gevezen enz.
Het kostte wel wat tijd en energie . Ben je onder de indruk ?Kom dan eens kijken in de
Gekkoklas.

Gekke groeten
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VERSLAG LEERLINGENRAAD
Extra bordje maken:
Er wordt een extra bord op het regelbord gevraagd om binnen en buiten spelen aan te duiden.
Tosca en Paco vragen om meer verduidelijking.
Nieuwe WC‐rolhouders:
Er worden in januari nieuwe WC‐rolhouders aangekocht voor de toiletten in de lagere.
Extra sauzen:
Momenteel worden er twee sauzen (mayonaise en ketchup) aangeboden bij de frietjes. Het is
niet de bedoeling dat kinderen nog andere sauzen meebrengen.
Vervolg lijnen wieltjespad:
De lijnen van het wieltjespad zullen pas na de winterperiode verder kunnen afgewerkt worden.
Juf Sofie DP neemt dit verder op.

ALLE KLASOUDERS OP EEN RIJTJE
Klasouder wolkenvangers:
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.
Hebben jullie dus vragen, bedenkingen, suggesties of kan ik jullie met iets helpen, spreek mij
gerust aan.
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Ik ben ook te bereiken op 0497/083340 of via katleen.evenepoel@pandora.be.
Groetjes, Katleen
Klasouder Feniksen:
Ik ben Roswitha Gerbosch (mama van Astrid, Ruben en Linde Haesaert). Naast mijn kinderen
ben ik vooral gebeten door alles wat met Noord‐Zuid, milieu, duurzaamheid,… te maken heeft
en dit in de heel brede zin. Door de vele bezigheden en de volle agenda deel ik het “klasouder‐
zijn” met mijn echtgenoot Koen.
Je kan mailen naar roswitha.gerbosch@hotmail.com of bellen op 09/362.14.17
of 0499/42.29.34.

Klasouder Gekko’s:
Lieve gekko‐ouders,
Ik ben de mama van Jorun Cocquyt (N3),
sinds kort jullie klasouder (bij juf Carmen +voor niveauwerk klas 3, juf Leen).
Omdat ik graag actief ben op onze school, leek het mij wel leuk om dit initiatief mee te dragen.
Ik fungeer zo’n beetje als ‘doorgeefluik’ naar de leerkrachten en geef graag al jullie vragen, items
voor oudervereniniging of leefgroepvergadering, suggesties of opmerkingen door.
Jullie kunnnen mij bereiken op: 0476/ 36 12 58 of: veerlevdberge@gmail.com
Op het Praatcafé van 19/12 (oudercontact) kun je mij ook aan de toog vinden!!
Groetjes en tot gauw!
Veerle
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Klasouder stokstaartjes,
Ik ben Sandra Schepens, mama van Niels Machtelings. Ik ben zeer graag betrokken bij alles wat
reilt en zeilt op school vandaar mijn input als klasouder voor de stokstaartjes.
Jullie kunnen me vinden op ieder praatcafé voor eventuele vragen of opmerkingen of voor
gewoon een gezellige babbel!
mijn mailadres : sandra@bureauschepens.be
gsm : 0477/545506 (bericht inspreken indien niet bereikbaar aub)
groetjes, Sandra
Klasouder Maanvisjes:
Ik ben Hadewich, mama van Mathis (net Leefschool af), Cathaline (Wolkenvangers) en Isahlie
(Maanvisjes). Jullie kunnen me ofwel via mail bereiken : hadewich@gmail.com, ofwel via gsm
0495/25.49.93 of gewoon aanspreken wanneer jullie me zien op de speelplaats.
Klasouder Zeepaardjes:
Hallo, Ik ben Elisabeth (Lies van de avondopvang in het lagere) en mama van Lotje Ryckaert uit
het 1ste leerjaar. Sinds kort ben ik nu ook klasouder van de "Zeepaardjes" (juf Kaat en Elke). Dit
houdt in dat ik de juffen ga bijstaan bij o.m. activiteiten, zover mogelijk en wenselijk, en tevens
voor de ouders contact‐ en/of brugpersoon ben naar de klas en het schoolgebeuren toe. Jullie,
ouders, zijn steeds van harte welkom bij me voor vragen, opmerkingen en suggesties.
Vriendelijke groetjes, Elisabeth/Lies
Ik hoop dat dit tekstje volstaat en zal zeker aanwezig zijn op het praatcafe volgende week.
Met vriendelijke groeten en zeker tot binnenkort,
Elisabeth
elisabethlies@hotmail.be

0485/146.566
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Klasouder Kikkertjes:
Thomas Van Theemsche (papa van Amber en Annelies). Tel. 09/362.17.47 of 0496/02.60.36.
Mail tvtheemsche@skynet.be.
Ik ben eveneens lid van de schoolraad.
Klasouder schildpadjes:
Peter Van der Meulen. 0484/66.88.99. peter@bierbar.be
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NIEUWJAARSRECEPTIE
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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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