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E D I T O R I A A L

AGENDA

Deze week heel wat nieuws uit onze leefgroepen. Volgende
week staat de info‐avond rond veilig internetten op het
programma. De werkgroep kinderfuif is nog dringend op
zoek naar een deejee. Vergeet vrijdag niet je extra dikke trui
aan te doen. !

 Donderdag, 13 februari : infoavond
rond veilig internetten
 Vrijdag, 14 februari : dikke
truiendag
 Vrijdag, 21 februari : forum
 Zaterdag, 22 februari : kinderfuif
 Woensdag 19 maart 2014:
Pedagogische
studiedagbijeenkomst en
workshops met de leefscholen
 Zaterdag, 22 maart : grote
leefschoolquiz en fuif
 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.

Groetjes Katrien

LEEFSCHOOLNIEUWS VAN
MARTINE
Verjaardagen
Gelieve bij verjaardagen en feestjes in de klas geen
snoepgoed, geen chips en geen frisdrank mee te geven.
Dank voor uw medewerking .
Vervoer:
Hoe graag Djuro en ikzelf ook zouden willen dat we de bus
wat flexibeler konden inzetten toch moeten ook wij ons

MENU
 Zie website

houden aan de voorschriften rond leerlingenvervoer.

DADLINES
De bus kan geenszins gebruikt worden om kinderen bij
iemand anders dan de woonplaats/vaste afstapplaats af te
zetten. In geval van problemen zal de verzekering hierin zijn

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

rol niet willen opnemen en loopt uiteindelijk Djuro hier grote
risico’s. Dit kan zelfs leiden tot ontslag en dat kan toch de

 Inzendingen op papier dienen voor
woensdag 11 30u binnengebracht te

bedoeling niet zijn. Ook bij verjaardagsfeestjes dien jezelf
voor vervoer te zorgen en kan de bus niet gebruikt worden. Het is goed te weten dat Djuro
verplicht is om een vaste vooropgestelde route zonder lussen te volgen startend met het kind
dat verst van de school woont (uiteraard binnen de hinterlanden/grenzen waar we met de bus
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mogen rijden). Enkel kinderen die busgerechtigd (wonen binnen de hinterlanden) zijn mogen de
bus voor leerlingenvervoer gebruiken. Zijn er nog vragen dan kan je contact opnemen met
Martine.
Dikke truiendag
Vrijdag 14 februari ’14 is er terug dikke truiendag op onze school. We zetten de verwarming een
graadje lager en met een trui extra kunnen we de dag door komen. De betekenis van dikke
truiendag wordt volgende week in de klas uitgelegd aan de kinderen.
De inschrijvingen zijn volop aan de gang.
Tot en met de laatste dag van februari 2014 kunnen broers/zussen vanaf geboortejaar 2012 van
kinderen die al bij ons schoollopen en kinderen van personeel ingeschreven worden dankzij de
voorrangsregel.
Vanaf maandag 10 maart 2014 om 8u starten we met het inschrijven van alle andere kinderen.
Voor de inschrijving is de SIS‐kaart van het kind nodig. Gelieve deze mee te brengen. Wie
informatie wenst kan steeds telefonisch een afspraak maken met de directie op volgend
nummer 09/362.49.63.

LEEFGROEPBERICHTEN
Lee fg roep 1 | De sc he lp jes
Dag allemaal,
Hier nieuws vanuit de schelpjesklas...
Er zijn nieuwe peuters ingestroomd, ze heten Lucca, Rien en Karst. We hebben ook een nieuwe
1ste kleuter, het is een meisje en ze heet Malika.
Nieuwe kindjes en jullie ouders : hartelijk welkom en we wensen jullie mooie jaren toe op onze
Leefschool! Weet dat je welkom bent met al je vragen of bedenkingen.
Het is belangrijk dat er in onze groep veel kinderen bijkomen, want daardoor kan de school in
elke andere klas een fulltime leerkracht behouden.
En zoals altijd herbekijken we na elke nieuwe instroom onze klaswerking en hebben we nu
beslist om het opsplitsen van de groep gedurende de gehele dag door te trekken. Zo hebben de
peuters de nodige rust en ruimte om hen heen en kunnen we tegemoet komen aan de
onverzadigbare ontdekkingsdrang van de eerste kleuters!
Groetjes, Katrijn
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Lee fg roep 2 | D e ki k kertje s en sc hi ldpadje s
Hoi hoi,
Hier wat nieuws uit de onderwaterwereld. De kindjes doen het super in de klas en hebben al veel
bijgeleerd over de dieren in het water.
De uitstap naar Aquatopia was TOP!!! Enkele indrukken van de kleuters: "Ik heb een ...........
gezien" pijlroggen, haaien, schildpadden, veel vissen, supergrote vis, een zee‐egel, een steenvis,
een stekelvis, een platte grote vis, zeepaardjes, 2 grote zee‐ schildpadden, een schildpad met
een lange neus, haaien‐ eitjes, kleine schildpadjes, gitaar‐roggen,.....
En wat vonden de kinderen leuk? ...... Om de vissen eten te zien krijgen, de speelhoek en het
ballenbad, de haaien, de roltrap met de kwallen, de klimmuur, de tunnel waar je heel goed naar
de vissen kan kijken, de roltrap met de grote haaiebek, de grote haai met zijn kleine 'poetsvisje/
massagevisje/ doktersvisje',.... Kortom de kinderen raakten maar niet uitgepraat van wat ze
allemaal zo leuk vonden aan hun uitstap. Bij deze willen we de begeleidende ouders: Geert,
Thomas, Frauke en Eva nogmaals van harte bedanken voor het slagen van deze dag. MERCI!!!
Een hiep hiep hoera voor onze Luca die op 2 februari 5 jaar is geworden: proficiat en bedankt
voor het lekkers.
blubblubblub, Valentine en Sofie.

Lee fg roep 3 | De Zeepaardjes en maanvisjes
Hallo iedereen,
We zijn deze week begonnen met ons nieuw project 'Hoe word ik een circusartiest?'
Vele kinderen hadden al leuk projectmateriaal mee!
We hebben elkaar ook al leren schminken in een clown. Bekijk maar eens de foto's hieronder.
Vrijdag gaan we met en allen naar Circus Pipo in Scheldewindeke! Joepie! Daar zullen we een
rondleiding krijgen en zullen we zien hoe de circusmensen leven.
We kijken er alvast naar uit!
Groetjes,
De zeepaardjes & maanvisjes
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Lee fg roep 4 | De Stokstaartjes
Als einde van ons project ‘Hoe maak je een boek ?‘ hebben we een soort van boekenronde
gedaan in de leefschool. Eerst hebben we in de klas ons boek aan elkaar voorgesteld en nadien
zijn we onze boeken gaan voorlezen in andere klassen. Nu is ons project echt helemaal klaar !We
vonden dit project leuk en we hebben heel veel geleerd !Nu eerst een thema en daarna een
nieuw project ! Wat zal het worden ? !
Groetjes ,Siebe g, Myrthe, Zara

Maandag : zijn we gaan voorlezen voor de kleuters en de andere klassen.
Dinsdag : hebben we filmpjes bekeken over de windrichting en de andere klimaten.
Woensdag : zijn we gaan zwemmen en de 3des hebben gebreid.
Donderdag : de 3des zijn naar het toneel geweest en we gaan het forum voor‐
bereiden.
Vrijdag : gaan we het forum doen.
Groetjes, Reni en Felix

Lee fg roep 5 | De F e n i kse n

Dag beste lezertjes,
Deze week hebben we OVSG gedaan bij turnen: Ropeskipping! Wat ging dat goed!
Bij muziek hebben we de 'move tegen pesten' gedaan.
Donderdag vierden we de verjaardag van Katrijn en Nikki! Nog eens een dikke
proficiat en dank je wel voor de traktaties!
Projectnieuws: we stellen deze week ons opzoekwerk voor aan de rest van de klas.
Wat leren we veel bij over reclame.
Volgende week werken we aan ons eindproduct: affiches en reclamespotjes maken!
Dat wordt leuk :‐)
Remi, Martijn en juf Sofie
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Lee fg roep 5 | De W o l ke n van g e rs
Vorige vrijdag nam het 6de leerjaar deel aan een actualiteitsquiz in Campus Kompas te
Wetteren.
We behaalden een mooie 5de plaats van de 16.
Maandag heeft de juf liefdesgedichten voorgelezen waar we volgende les muzische nog meer
gaan mee doen.
Dinsdag hebben we verder aan ons project techniek gewerkt. Onze doe‐activiteiten zijn min of
meer afgerond. Nu volgt nog verdieping en bespreking van de technische systemen.
Donderdag hebben we handbal gedaan.
In project bespraken we onze zelfgemaakte auto’s op wind‐ water en zonne‐energie.
Vrijdag toets Frans!
Dit was onze week!
xxx de wolkenvangers en Tosca en Marie.
Lee fg roep 5 | De W o l ke n van g e rs en Feni ksen

Beste ouders van leefgroep 5,
op 27 februari om 19u30 is er leefgroepvergadering.
Bedoeling is om samen te zitten met jullie om te luisteren naar wat er leeft.
Jullie hebben de gelegenheid om als ouder zaken aan te geven die je met andere
ouders en ons wil delen en bespreken.
Heb je een concrete vraag of bedenking dan mag je die vooraf ook altijd
doormailen naar ons.
Op die manier hebben wij de kans om je vraag zo grondig mogelijk aan te
pakken.
groetjes,
juf Sofie, Els en Izabel
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KINDERUIF IN DE LEEFSCHOOL / 22 FEBRUARI 2014

DEEJEE GEZOCHT
HELAAS ! HELAAS ! Onze deejee kan niet meer komen opdagen op de kinderfuif.
Wie zich geroepen voelt om op zaterdag, 22 februari van 17 u tot 20 u goede dansmuziek
te komen draaien, zal omringd worden door heel veel dansende kinderen.
Ook als je iemand kent, die dit kan en wil komen doen, neem dan zo vlug mogelijk contact op
met juf Leen of juf Elke.
De muziek kan eventueel door de juffen worden voorzien.
Dank van alle dansende kinderhartjes.
Beste leerlingen van de leefschool,
Beste ouders,
Het is tijd om te dansen !
Onze school organiseert op zaterdag 22 februari 2014 een kinderfuif voor zowel de kleuters als
de leerlingen van de lagere school.
Vóór de fuif kan iedereen een dansworkshop volgen. Na de workshop is er dan de kinderfuif
waar je je pas aangeleerde moves kan uitproberen en kan genieten van een lekkere (al dan niet
vegetarische) burger met een drankje.
Heb je zin om mee te dansen en te feesten ?!
Schrijf je dan snel in via onderstaand strookje en koop een feestpas ! Hieronder vind je alle
praktische informatie.
Wij hopen op veel feest‐ en dansvreugde !
Met vriendelijke groeten,
Juf Leen & Juf Elke
Wat ?
De planning van de avond:
Kleuters:
16u00 – 17u00: Dansworkshop kleuters o.b.v. VZW Tateljee (De kleuterjuffen dansen mee.)
17u00 – 18u00: Fuif voor de kleuters

Lagere:
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16u00 – 18u00: Dansworkshops (ieder kind volgt 1 workshop)
● Flamenco: Deze Spaanse dans is een zeer fiere dans met veel Zuiders vuur en opzwepende
ritmes. We stampen krachtig met de voeten en klappen in de handen.
● Oriëntaalse dans: Laat die heupen zwieren en de belletjes aan jullie rokken rinkelen. Je
lichaam zal helemaal soepel worden door deze dans!
● Hakka: Een dans uit Nieuw‐Zeeland die de bevolking, de Maori’s, uitvoeren.
De dans wordt nu ook gedaan door het Nieuw‐Zeelandse rugbyteam vooraleer ze
aan een wedstrijd beginnen. Ondertussen is de dans een symbool van
Nieuw‐Zeeland geworden. (vanaf niveau 4)
● Afrikaanse dans: Feesten in Afrika is dansen. Iedereen danst, niemand kijkt toe.
Trommelslagen, ritme, bewegen,... Het plezier van dansen en je helemaal laten gaan !
● Lindy Hop: Lindy hop is een swingdans, die je alleen en met twee kan dansen.
Het is een dans met leuke kicks ,fijne sprongen en te gekke bewegingen.
● Tango : Een dans vol passie. Laat je meeslepen door deze krachtige Argentijnse dans.
18u00 – 20u00: Fuif voor leerlingen uit het lager

GROTE LEEFSCHOOLQUIZ EN FUIF
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OPROEP/ KLEDIJ VOOR KLERENMARKT SCHOOLFEEST
Lieve ouders,
Gezien het grote succes 3 jaar geleden, hebben we besloten om ook dit jaar weer een heuse
klerenmarkt te houden tijdens het –en dit jaar een speciale editie!‐Leefschoolfeest op 17 mei!!!
Hierbij een warme oproep naar iedereen die zijn/haar garderobe wil veranderen of die van plan is
kledij van de kindjes weg te doen wegens te klein,… : ALLES WELKOM BIJ ONS!!!
Liefst spullen in goede staat, ook schoenen, mutsen, sjaals, pantoffels,…voor groot en klein.
De opbrengst van de verkoop gaat integraal naar onze school!
Je mag alles afleveren in de kleuterblok bij jufkes Nele, Katrijn en Shirley.
Wie graag meehelpt met het sorteren en/of de verkoop, graag contact nemen met juf Nele of
met mezelf, Veerle Van den Berge (klasmama gekko’s en mama van Jorun, N3).
Je kan me telefonisch of per sms bereiken op 0476/36 12 58
Of via mail: veerlevdberge@gmail.com
Hopend op evenveel enthousiasme als de vorige keer,
lieve groeten en alvast dikke merci!!!
Veerle
SVS NIEUWS

Onze volgende activiteit is op 5 februari voor het 3de en 4de leerjaar, tussen 4 vuren
te Zottegem.

Februari:
‐ 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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