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E D I T O R I A A L
Met dit zachte weer hebben we de dikke truiendag goed overleefd.
Oef ! Toch was het gezellig op die aangename dag. Twee HEEL
belangrijke ZAKEN in deze laatste week :
‐
‐

Lees zeker de laatste regelingen voor de kinderfuif in
deze flashboem.
Vrijdag is het forum om 14 u want leefgroep 5 blijft in de
valentijnssfeer.

Dan laten we zaterdag de beentjes zwieren. Olé !

LEEFSCHOOLNIEUWS VAN
MARTINE
Workshops dans en kinderfuif van 16 tot 20u :
Komende zaterdag zal het swingen in de leefschool. Mag ik
vragen om nog even de afspraken in deze flashboem rond
een vlotte organisatie na te lezen. Het is niet de bedoeling
dat kinderen vrij rondlopen op het schoolterrein. Gelieve ook
te zorgen dat je kind uiterlijk om 20 uur opgehaald wordt.
Dank voor jullie medewerking. Aan iedereen veel fun en aan
de helpers al een dikke merci.
Leefgroepvergadering donderdag 27/02:
18‐19u: leefgroep 4
19‐20u: leefgroep 1

AGENDA
 Zaterdag, 22 februari : kinderfuif
 Donderdag, 27 februari
:leefgroepvergadering :
18 u lfg 4
19 u lfg 1
20 u lfg 5
 Vrijdag, 28 februari : forum om
14 u
 Dinsdag, 18 maart :
leefgroepvergadering :
18u lfg 3
19 u lfg 2
 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.

MENU
 Zie website

DADLINES
20‐21u: leefgroep 5
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Afwezigheid juf Carmen:
Juf Carmen zal nog tot aan de krokusvakantie afwezig zijn. Zij wordt verder vervangen door juf
Shirley en juf Katrien. Op de leefgroepvergadering van donderdag 27/02 van 18 tot 19 uur zal zij
wel aanwezig zijn.
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

Martine
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LEEFGROEPBERICHTEN
Lee fg roep 1 | De sc he lp jes
Lieve mensen,
Reteketet, boem, fwieeeet... Muziek, lawaai, plezier, spanning, verstoppen, zoeken, trommels
en schuddozen maken, schilderen met scheerschuim op zachte muziek, geluiden herkennen,
dansen, zingen. De oren van de klas en de juffen kriebelen ervan :‐).
We willen graag de ouders bedanken die muziekmomenten samen met ons gedeeld hebben:
een instrumentenspel met een reuzendobbelsteen, een super gek drumstel met een gekke
meneer erop, een rustig momentje met een gitaar,... Heerlijk.
Ook nog 2 jarigen: Wolf en Lev, proficiat lieve jongens!
En een klein wondertje erbij: welkom, Manse klein, in je warme nestje.
Volgende week neemt stagiaire Sanne de klas voor 4 weken over met allerlei leuke activiteiten
en projectjes. Welkom Sanne, wij kijken er naar uit!
Dag iedereen,
Ik ben Sanne Thielemans, derdejaarsstudente Kleuteronderwijs.
Vanaf maandag loop ik stage in de schelpjesklas bij de kleutertjes.
Deze stage zal duren tot vrijdag 21 maart. Ik kijk er enorm naar uit!
Er zal gewerkt worden met weekthema's. Ik kan je nu al verklappen dat ik volgende week in het
teken van carnaval zal werken :)
Tot binnenkort!
Juf Sanne en de schelpjes
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Lee fg roep 4 | De Stokstaartjes
maandag : eerst vertelkring, daarna niveau en daarna project en godsdienst en zedenleer : EEN
SUPER LEUKE FILM.
dinsdag: eerst kunstkring, weer niveau en dan project. We hebben gesprokkeld en nog
gerugbyt
woensdag: in de morgen project en dan gezwommen
donderdag: is er iemand langs gekomen in de kring om over de ruimte te vertellen. Daarna
hebben we niveau gedaan en dan project. We hebben een nieuw project : Hoe maak je radio ?
We gaan volgende week waarschijnlijk al naar een radiostudio ! Joepie !
vrijdag: eerst gaan we niveaulezen en dan niveau. Daarna alles klaarmaken voor de kinderfuif
Niels Siebe

Lee fg roep 5 | De F e n i kse n
Dag lieve lezertjes!
Maandag hebben we de reclamefilmpjes gemaakt en de affiches voor de kinderfuif en het
leefschoolfeest afgewerkt. Deze zijn ondertussen reeds afgedrukt, met dank aan Lieven, papa
van Giel (wolkenvangers)
Dinsdag hebben we geturnd en we hebben ook de move tegen pesten aan de kindjes van juf Elke
geleerd. Dat was super!
Vanaf donderdag gaan we starten met leren leren, want volgende week gaan we ons project
afsluiten met een toets...
van Jana en Chiel.

Lee fg roep 5 | De w o l ke n van g e rs
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Dag lezertjes,
we hebben een nieuw project: beroepen! We kozen allemaal een beroep waarover we meer
willen te weten komen. Onze vragen zijn al opgesteld.
Deze week waren er 3 jarigen: Marthe, Giel en juf Els. We kregen zelfgemaakte lekkernijen:
brownies, wafels en cake.
Verder ook een prachtig klascadeau van Giel: kunstboeken en een mooi fotoboek over wolven.
Dankjewel! We zijn er heel blij mee.
Vorige vrijdag was onze tentoonstelling over techniek. Hopelijk vonden jullie het leuk?
Dinsdagnamiddag mochten we de zeepaardjes en de maanvisjes de move tegen pesten
aanleren. Ze kunnen het allemaal héél goed. Op naar de kinderfuif nu!
groetjes,
Marieke

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.
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

Zedenleer
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Beste ouders,
1. Nog even helpen herinneren dat ik graag het cadeautje voor de krokusvakantie in mijn bezit
heb. Zo kunnen we na de vakantie beginnen knutselen.
2. Inschrijving receptie: Gelieve op maandag of donderdag gepast geld + strookje in een
enveloppe met je kind mee te geven.
Bedankt! Groetjes, juf Ellen

Godsdien st/Zede nlee r
Om een duidelijk overzicht te krijgen met hoeveel mensen we op de receptie van de communie
en het lentefeest zullen aanwezig zijn, vragen we vriendelijk om het strookje met het
inschrijvingsgeld tegen ten laatste maandag 17 maart 2014 binnen te brengen.
Alvast Bedankt!
Strook + geld ten laatste maandag 17 maart 2014 binnen a.u.b.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
…………………….………....…ouder/voogd van ………..………………………. wenst zich in te schrijven
voor de receptie op zondag 27 april 2014 om 12u00.
Aantal personen:
Feestelingen :
Volwassenen :

gratis
…… x € 7

Kinderen tussen 4j – 12 j:
Totaal :

…… x € 3

= ……
= ……

…………..…….

Bedankt!
Vele groetjes, juf Ann en juf Ellen

KINDERFUIF / BELANGRIJKE INFO
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KINDERFUIF ‐ BELANGRIJKE INFO !!!
1,2 en hop met die beentjes !! Hier volgt het laatste nieuws ivm de kinderfuif.

VOOR DE KLEUTERS :
De kleuters verzamelen om 16u00 in de (nieuwe) refter. Daar begint hun
workshop dans, hun jufjes dansen lekker mee. Mama en papa mogen ook
meedoen, als ze toestemming hebben van hun kleintje natuurlijk ! Vanaf 17u00
mogen de kleuters een lekkere hamburger eten en een sapje drinken. Hun fuifje
gaat door tot 18u00.
Dan (18u00) worden alle kleutertjes door de juffen naar het praatcafé gebracht
waar ze zich bij mama en papa kunnen voegen. Vanaf dat moment letten de
ouders op hun kleutertje en is de fuifzaal het terrein van de kinderen van de
lagere school.
Wat brengen de kleuters mee ? De kleuters mogen hun feestkledij aantrekken,
niets moet en alles mag.
VOOR DE LAGERE SCHOOL :
WORKSHOP
De kinderen van de lagere school verzamelen om 16u00 stipt op de speelplaats.
Daar ga je staan bij de juf met het bordje van jouw workshop. De juf begeleidt je
dan naar jouw dansruimte. Om 18u00 is de workshop gedaan en ga je samen
met je workshopgroep naar de nieuwe refter waar de fuif zal doorgaan. Na de
workshops worden de oude gebouwen afgesloten.

WAT BRENG IK MEE ?
Iedereen brengt een drankje en koekje of fruit mee voor tijdens de workshop.
flashboem | 19e jaargang | nummer 22 | 21 februari 2014 | flashboem@leefschool.be

Als je zonder je ouders komt, kan je ook wat extra geld meebrengen (EURO 5)
voor een extra drankkaart. Plat water krijgt iedereen uiteraard gratis.
WAT TREK IK AAN VOOR DE WORKSHOP ?
Oriëntaalse dans
Normaal dansen we op blote voetjes. Kledij die makkelijk zit, maar het mag
eender wat zijn; trainingsbroek, lange rok, topje, blote buik hoeft niet, mag wel
voor wie dat wil.
Afrikaanse dans
Qua kledij is een losse broek en t‐shirt voldoende. Eventueel kan een leuke
gekleurde sjaal voor rond het midden. Voor de rest wordt op blote voeten
gedanst dus schoeisel is niet nodig.
Lindy‐Hop
De leerlingen moeten niets speciaal iets meebrengen of aandoen. Ze mogen
zich wel altijd verkleden in jaren 20‐30 stijl, maar hoeft eigenlijk absoluut niet
om de essentie van Lindy hop te vatten. Wat wel handig is zijn schoenen die wat
glijden.
Flamenco
Je mag je kleden in de flamenco‐stijl, maar dat moet niet. Een lange rok of
kleed, een sjaal, dat mag allemaal.
Hakka
Doe lekker losse kledij aan. De jongens mogen een sjaal/doek meebrengen
(eentje die je rond het hoofd kunt binden). Jullie dansen op je blote voeten.
Tango
Juf Izabel heeft alle tango dansers normaal persoonlijk aangesproken.
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FEESTPAS
Tijdens je workshop krijg je je feestpas. Op die feestpas staat of je workshop zal
volgen, welke burger je hebt gereserveerd en staat je gratis drankje vermeld.
Doe je feestpas aan, speel hem dus zeker niet kwijt !
FUIFZAAL (nieuwe refter) KIDS ONLY !
Van 18u00 tot 20u00 is het fuif. In de fuifzaal mogen buiten de juffen, geen
ouders binnen.Tijdens de kinderfuif en de workshop wordt er niet buiten of in
andere klassen gespeeld.
BURGER & DRANK :
De DJ roept af welke projectgroep zijn burger mag afhalen. Je eet je hamburger
op in de fuifzaal. Je mag zelf aan de toog in de gang een drankje kopen, maar
verder blijf je natuurlijk in de fuifzaal. Je moet voor je hamburger en je drankje
je feestpas tonen. Wil je nog een drankje ? Dan moet je hiervoor betalen met
een drankkaart. Je kan bij je mama en papa in het praatcafé een drankkaart
halen, of er zelf eentje kopen en bewaren. Er zijn drankkaarten van EURO 5 en
EURO 10. Die kaarten zijn op een volgend schoolfeest ook geldig.
JE KOMT ALLEEN NAAR DE FUIF ?
Kleuter ? De kleuters mogen in de fuifzaal tot 18u00.
Lagere school ? Vanaf 18u00 kan je gaan dansen in de fuifzaal.
De bodyguard (Juf Martine) staat klaar aan de ingang met jullie feestpas.

NOG VRAGEN ?
Stel ze gerust aan Elke en Leen. TOT ZATERDAG !!!
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GROTE LEEFSCHOOLQUIZ EN FUIF

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).
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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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