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E D I T O R I A A L
Met eerder herfstweer huppelen (ha,ha voor mij letterlijk)
we terug een nieuw boeiend jaar in. In de leefgroepen
lieten ze er geen gras over groeien :nieuwe projecten,
veel sporten, interessante weetjes… Ook welkom aan juf
Elise voor de gekko’s. Hieromtrent nog belangrijke info
onder hun rubriekje. Check nog eens je agenda met de
agenda hiernaast en maak de nodige aanpassingen. Te
beginnen met het toasten op en spetterend en
hartverwarmend 2015 morgen vanaf 18 u.

LEEFSCHOOLNIEUWS VAN MARTINE
Eerst en vooral mijn allerbeste wensen voor 2015.
Nieuwjaarsreceptie:
De nieuwjaarsreceptie (aangeboden door de
oudervereniging) voor ouders en kinderen gaat door op
vrijdag 9 januari van 18.00u tot 20.30u in de speelzaal
van de lagere. Zowel voor de kleuters als de kinderen
van de lagere wordt bij het begin van de avond een

AGENDA
 Vrijdag, 9 januari :
nieuwjaarsreceptie
 Dinsdag, 13 januari : medisch
onderzoek N1
 Dinsdag, 20/01 : vaccinatie N1
 Vrijdag, 27 februari : gekko’s film
kinepolis
 Zaterdag, 28 februari
kinderactiviteit
 Dinsdag, 10 maart :
leefgroepvergadering : lfgr 1/2/3
 Dinsdag, 12 maart :
leefgroepvergadering : lfgr 4/5
 Zaterdag, 21 maart
volwassenactiviteit
 Maandag, 23/03 tem wo 25/03 GWP
: N2 boerderijklas te Gijzenzele
 Zaterdag, 28 maart : lentewerkdag
 Zondag, 26 april : lente-en
communiefeest
 Maandag, 20 april tem woensdag 23
april : GWP De Lork Leefgroep4
 Zaterdag, 6 juni : Leefschoolfeest

MENU
 Zie website

“verhaal” voorzien. Uiteraard kunnen ouders hier ook aan
deelnemen. Iedereen is hartelijk welkom.

DEADLINES

Project : Pimp je speelplaats:

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

Op www.leefschool.be staat een schitterend filmpje rond
onze droomspeelplaats.
Medisch onderzoek N1:
Gaat door op dinsdag 13/01 op school .

 Inzendingen op papier dienen voor
woensdag 11.30u binnengebracht te
worden op het secretariaat.

Journalistenwedstrijd: thema “sport”:
De drie vorige flashboems konden jullie telkens een inzending lezen. Wij kregen deze
week bericht dat Isaura Platteeuw (N6) in de prijzen is gevallen met haar schrijftalent.
Hartelijk gefeliciteerd. De pluimuitreiking gaat door in het Parochiecentrum in Balegem op
zondag 18/01 om 11 uur.
Martine

Leefgroep 2 | De kikkerjes/de schildpadjes
Hallo daar,
Voor iedereen een heel plezant, gezond, lekker, zonnig, fantastisch 2015!!!!
In leefgroep 2 zijn we alvast met volle goesting begonnen aan een nieuw jaar.
We hebben een nieuw project gekozen: maandag mag je allerlei spullen en boeken
meegeven over 'de ruimte'.
De kerstboom is weer netjes ingepakt, de kinderen knutselden ijskristallen en maakten
soep voor tijdens de nieuwjaarsreceptie.
In de klas hebben we ook aan schrijfdans gedaan en allerlei andere opdrachtjes
gekregen: raamfiguren maken, topologie, rijmen,...
Volgende week maken we samen met de kinderen een nieuw projectboekje a.d.h.v.
de meegebrachte materialen en vragen van jullie kinderen.
Tot de volgende, Valentine en Sofie.

Leefgroep 3 | De maanvisjes
Hallo iedereen,
Wij hebben ons project van ons lichaam terug opgenomen. Wij gaan er de komende
week nog eventjes aan verder werken. Zo weten we nu hoe ons hart werkt en hoe groot
het is. Wat is de functie van onze longen? Waarom hebben we beenderen en spieren? ...
Ook zijn we volop bezig aan het knutselen aan ons levensgrote mannetje en vrouwtje
met alle belangrijke delen van ons lichaam erop.
Op maandag 19 januari ronden wij ons project af en dit doen we met een uitstap naar het
UZ-Gent. Dank je wel mama van Thor en Jolan om dit mogelijk te maken voor onze
kinderen.
Lieve groeten,
Juf Marjolein

Leefgroep 4 | De stokstaartjes
Dag beste lezers,
wij de stokstaartjes wensen jullie een gelukkig Nieuwjaar !
Maandag hebben we conditietraining bij het turnen gedaan.We hadden ook
zedenleer/godsdienst en niveau.
Dinsdag was het drie koningen, we hebben een liedje gezongen. Verder hebben we
expo's en actua's voorbereid, terwijl de andere kinderen aan ons stokstaartjes woordenboek hebben gewerkt.
Woensdag hebben we veel gewerkt in niveau. De derdes hadden ook leesclub.
Donderdag hebben we een nieuwe brief van de reuzen gekregen ! En dus ook een
nieuwe opdracht : we moeten de reuzen voorstellen aan andere kinderen. De juf heeft
ook voorgelezen in de GVR. Het was sociale kring, en de expo van Myrthe en Isahlie
over uilen. Ze hebben ons de verschillende soorten uilen voorgesteld.
Vrijdag kiezen we een nieuw project en werken we aan onze opdracht voor de reuzen.

groetjes,
Oona en Mattias

Leefgroep 4 | De gekko’s
Beste gekko-ouder(s),
Na twee geslaagde doeprojecten met vooral de focus op muzische vorming 'hoe maak je
kunst?' en 'hoe maak je een animatiefilm?' zal juf Elise, de nieuwe juf van de gekko's en
het vierde leerjaar, na de kerstvakantie starten met enkele thema’sconform het
leerplan. Het is belangrijk dat aan alle vierdejaars, alvorens door te schuiven naar
leefgroep 5, alle leerplandoelstellingen voor project worden aangeboden. Martine heeft
de nog resterende leerplandoelstellingen opgelijst en deze samen met juf Elise
overlopen. Juf Elise zal deze lijst samen met de kinderen grotendeels verder opnemen
als thema’s .
Zoals reeds vermeld in de FB zal onze film te zien zijn op 23 februari in de Kinepolis te
Gent. Deze voorstelling is enkel voor de gekko's en de 9 andere scholen die deelnamen

aan dit project. Onze school zal wel na de voorstelling een DVD krijgen zodat de film op
een later tijdstip op de leefschool zal te zien zijn voor al onze ouders.
Het project 'hoe maak je een animatiefilm' maakt deel uit van een groter project
verbonden met het W.A.F. te Gent. Onze gekko's kregen de kans om een deeltje van
een grotere animatiefilm te maken. De film gaat over de eerste wereldoorlog en
weerspiegelt het dagboek van een jongeman in de loopgraven.
Wij wensen jullie alvast veel kijkplezier!
Groetjes van alle gekko's en een gekko-juf uit het verre Singapore!

Leefgroep 5 | De feniksen
Lieve lezertjes,
Eerst en vooral voor iedereen een prachtig nieuwjaar toegewenst vanwege de feniksen!
Wij zijn er vanaf maandag alweer goed ingevlogen met een interessant maar toch
noodzakelijk project: seksualiteit. We hebben die dag alle vragen opgeschreven waarover
wij graag meer zouden willen weten. Ook enkele doeactiviteiten staan op ons lijstje. Ons
eindproduct wordt een tentoonstelling met op alle vragen een antwoord.
Op dinsdag hebben we al deze vragen verdeeld, zodat we elk één vraag hebben op op te
zoeken. En dan zijn we van start gegaan met het plannen van onze opdrachten binnen
project: spreekwoorden opzoeken, leestekst over verliefd zijn en liefde, opdracht tijdlijn,
voorblad maken (met ecoline), een beeldend iets maken over jouw eigen opzoekvraag
dat je kan gebruiken tijdens de tentoonstelling.
We gingen ook gaan sporten: 1km lopen!
Op woensdag gingen we zwemmen.
Donderdag zagen we juf Izabel terug en ze vertelde heel wat over haar reis naar Costa
Rica. We zaten heel geboeid te luisteren...

We vierden ook juf Sofie haar verjaardag met een hapje en een drankje en werkten
ondertussen wat aan onze planning.
Vrijdagnamiddag hebben we eindelijk eens twee uur om zonder onderbreken aan ons
project te werken...
Vele groetjes,

Jana, Gabriel en juf Sofie

Als er vragen/opmerkingen van ouders zijn over zaken binnen ons nieuw project, kom
gerust eens langs bij juf Sofie !!

Leefgroep 5 | De wolkenvangers
Dag beste lezers,
De wolkenvangers wensen iedereen een zeer goed 2015.
We zijn het nieuwe jaar goed begonnen. Dinsdag en woensdag hebben we ons kapot
gesport! We waren de sporters van het jaar met lopen en zwemmen.
Verder ook een nieuw project over seksualiteit. We zullen de komende weken véél leren,
dat staat vast! Onze planning is gemaakt en we gaan ook naar het huis van Kina op
uitstap.
Vrijdag was er een gezellige nieuwjaarsreceptie.
Tot volgende week!
Moyra, Marieke en juf

PIMP JE SPEELPLAATS
Wisten jullie…
… dat Kobe Keiberg tijdens de kerstvakantie stiekem speelde in al jullie mooie maquettes
van je droomspeelplaats?
… dat we hiervan videobeelden hebben? Zie www.leefschool.be
… dat we met deze beelden en de foto’s van het laatste forum de kinderjury van de
wedstrijd Pimp je speelplaats willen overtuigen om alvast ons project subsidies te geven?
… dat we de deadline haalden voor het indienen van ons dossier voor de wedstrijd Pimp
je speelplaats? Hoera!
… dat we hierdoor nog meer goesting gekregen hebben om jullie droomspeelplaats te
realiseren? Hoera! Hoera!
Eerste wapenfeit: zondag 8 februari planten wilgenhut@leefschool.
Contacteer ons!
Annelies (annelies_sevenant@hotmail.com)
Ann VanBillieCorso (annvanhoof7@yahoo.com)
Lore VanHasseBriekJackie (lore.degrieck@me.com)

SVS
Agenda
4/02/2015: Tss 4 vuren: 3de en 4de leerjaar
4/03/2015: netbal: 5de en 6de leerjaar
18/03/2015: Ijsschaatsen: 3de tot 6de leerjaar
20/05/2015: Minivoetbal: 5de en 6de leerjaar
Sportieve groeten,
Juf Marjolein

RUILCAFE / 16/01/2015
Femma Oosterzele houdt eerste ruilcafé op vrijdag 16 januari 2015
Kreeg je foute cadeau's? Hangt je kleerkast vol met foutieve aankopen? Dacht je je slag
te slaan tijdens de solden maar ligt het nog steeds onaangeroerd in de kast? Weet je niet
wat je er moet mee doen?
Kom dan naar ons ruilcafé op vrijdag 16 januari 2015 van 19u – 23u in de Parochiale
Kring, Dorp 5, Oosterzele.
Wat is welkom? Kleding, schoenen, accessoires (handtassen, sjaaltjes,
fantasiejuwelen…) en kleine huishoud- en interieurspullen.
Meer info of vragen?
Neem contact op met Monique Roels, 09 362 88 06 of mail naar
femma.oosterzele@gmail.com

