20e jaargang | nummer 20/ 6 februari 2015 | redactie: Katrien

E D I T O R I A A L
Wie er vorig jaar bij was, die weet het, die weet het zelfs
heeeeeeel goed, dat het super, fantastisch, cool, leuk, ...
was. Wat ? DE KINDERFUIF natuurlijk. Vul het strookje in
en vlug indienen ten laatste tegen vrijdag. Juf An en juf
Ellen verwachten de helpers op dinsdag. En juf Shirley,
het wordt pannenkoeken bakken. Komt ervan van al dat
wedden! Dan nog voor de gekko’s : nieuws vanuit het
verre “oosten,westen, zuiden” ? Alé, van Pablo om
makkelijker te zeggen. Een gevarieerde flash-boem deze
week. Volgende week wordt er weer gebouwen op
school : een heel speciale muur, een muur tegen....
(raden maar)

LEEFSCHOOLNIEUWS VAN MARTINE
Inschrijvingen 2015-2016 zijn reeds gestart:
Nog tot en met 27/02/2015 kan je broer/zus of kind van
personeel geboren vanaf 2013 inschrijven in onze
school. Vanaf maandag 2 maart om 8 uur start de
inschrijving voor de resterende plaatsen. Voor de
inschrijving heb je enkel de SIS-kaart of identiteitspas
nodig van je kind. Wie informatie wenst over de school
of eens een kijkje wil komen nemen kan best telefonisch
contact opnemen met Martine (09/362.49.63).
Peuterkijkdag :
Op woensdag 11 februari voor de peuters die starten op
maandag 23 februari (na de krokusvakantie).
Martine

AGENDA
 Dinsdag, 10 februari : 19 u 30 :
vergadering voor alle helpers
communie en lentefeest
 Donderdag, 23 februari : gekko’s
film kinepolis
 Zaterdag, 28 februari kinderfuif :
1001 nachten
 Dinsdag, 10 maart :
leefgroepvergadering : lfgr 1/2/3
 Woensdag, 11 maart :pedagogische
studiedag
 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 22
april : GWP De Lork Leefgroep4
 Woensdag, 13 mei : pedagogische
studiedag
 Dinsdag, 26 mei : facultatieve dag
 Zaterdag, 6 juni : Leefschoolfeest

MENU
 Zie website

DEADLINES
 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.

Leefgroep 1 | De kevertjes/de schelpjes
Lieve allemaal,
De dozen zijn nog maar net opgestapeld en het volgende project kondigde zich al aan :
‘Wij gaan op berejacht!’
Het is het prentenboek van Oxenbury/Rosen dat ons gaat meenemen doorheen dit
project.
We maakten al een reuzegrote bruine beer om aan de deur te hangen.
De beer aan de deur van de schelpjes is de beer uit het verhaal.
Twee bruine harige oren, een glimmende zwarte neus, twee boze rollende ogen ... EEN
BEER!!
De beer aan de deur van de pareltjes is net dezelfde, maar nu iets beter gezind
En er staat heel wat op onze planning:
-dramatiseren van het verhaal in de zaal en buiten
-uit groene papieren stroken grassprietjes knippen
-een moddertafel maken
-een emotioneel kringgesprek houden over boos zijn en bang zijn
-de verschillende soorten beren waarnemen via prenten
-knuffelberen meebrengen van de verschillende soorten beren (bruine beer, koala,
ijsbeer, panda)
-en iets met honing doen, maar we weten nog niet wat
-versje :
Wij gaan op berejacht,
we gaan een hele grote vangen!
Wat een prachtige dag,
wij zijn niet bang!
Groetjes en een dikke bereknuffel!
Katrijn

Leefgroep 3 | De zeepaardjes /de maanvisjes
Hallo allemaal,
We werkten deze week verder rond “de tijd”. We leerden opzoeken op de verschillende
kalenders en leerden nieuwe begrippen rond de tijd. We leerden ook de tijdslijn van
baby tot bejaarde en moesten in kranten passende foto’s zoeken van mensen om bij de
tijdslijn te hangen. Volgende week maakt iedereen voor zichzelf aan een eigen
weekplanning.
De leesuitdaging 2e leerjaar VS juf Shirley, waarbij de kinderen samen 125 boeken
moesten lezen, is gewonnen door de kinderen! Dikke proficiat! Jullie hebben super
gelezen! Die pannenkoeken hebben jullie dubbel en dik verdiend 
Opnieuw OPROEP voor zeepaardjes en maanvisjes: we zijn op zoek naar leuk
recycleerbaar materiaal om na de krokusvakantie mee te knutselen. Liefst van metaal,
ijzer of aluminium, geen té grote materialen. Hierbij denk ik aan CD’s, deksels van
bokalen, vijzen, kroonkurkjes, oude sleutels, knopen, ijzerdraad, speldjes, doosjes,…
Inzamelen kan tot 13 februari in de zeepaardjesklas.

Toedels!
Juf Shirley

Leefgroep 4 | De stokstaartjes
Maandag hebben we god./zedenleer en bij turnen hebben we handstand gedaan.
Dinsdag waren Zara en Oona de juffen. Juf Z en Juf O, zij waren de leeuwen en wij de
kamelen. Ze deden het super goed !
Woensdag hebben we gerekend en getaald.
Donderdag zijn de kinderen van het vierde leerjaar naar toneel gegaan. Het was heel
leuk, sommige kinderen begrijpen het verhaal niet zo goed, maar de uitvindingen waren
wel heel knap !
Vrijdag vieren we de verjaardag van de juf ! En we gaan spelletjes spelen.
groetjes,
Zara en Annelies

Leefgroep 4 | De gekko’s
We hebben een nieuw thema; het menselijk lichaam. We hebben dinsdag ons
opzoekwerk gedaan. Morgen starten we met het begin van ons eindproduct. Je kan naar
onze tentoonstelling komen waarbij de gekko’s jullie zullen gidsen door het menselijk
lichaam. Er volgt nog informatie later.
We hebben deze week ook een nieuwe reuzenbrief gekregen. We hebben voor andere
scholen foto’s getrokken van onze mini-reuzen. Daarvan hebben we een fotoboekje
gemaakt en dit hebben we opgestuurd. Dit was de opdracht van de vorige reuzenbrief
van januari. We moesten de anderen onze reuzen voorstellen. In deze brief staat dat wij
moeten wachten op een postpakket… we zijn benieuwd.
( geschreven door Iljo, Mila en Noor)

Leefgroep 4 | De gekko’s : verslag juf Carmen en Pablo
Beste gekko's en vierde leerjaar en juf Elise!
Ik ben jullie heel heel héél erg dankbaar voor jullie leuke brieven!
We hebben hier op reis al speciale dieren gezien. Nu ga ik eens een voorbeeld geven
van alle dieren die ik al gezien heb : een gekko op de muur van een restaurant, apen op
het strand, een leguaan op het strand en in de jungle, hele mooie vogeltjes, zeesterren
in de zee, grote krabben en we hebben ook al een nachtsafari bezocht en een groot
aquarium.
In Singapore, Maleisië en nu in Thailand eten we inktvis, vis, rijst, noedels wat ik soms
lekker vind en soms niet.
We gaan nog naar Laos, China, Kyrgizië, Oezbekistan, Turkmenistan, Iran en Turkije. Ik
vind het wel leuk op reis, het is hier elke dag ongeveer 36 graden.
Ik mis jullie heel heel heel heel erg en denk elke dag aan jullie! En ik wens jullie nog een
gelukkig Nieuwjaar!
DIKKE DIKKE GROETEN,
Pablo

Zedenleer/Godsdienst : receptie Lentefeest en Communie
(eerste en plechtige)
Beste ouder,
Reeds enkele jaren helpen de ouders die vorig jaar of volgend jaar een feesteling
hebben,... met andere woorden ouders wiens kind dit jaar in het 2de of 5de leerjaar zit.
Graag nodig ik jullie uit op de vergadering van dinsdag 10 februari 2015, zodat we ook
dit jaar een vlot verloop hebben. De vergadering start om 19u30 in de zedenleerklas.
Vele groetjes,
Juf Ellen

KINDERFUIF/28/02/2015

Beste leerlingen van de leefschool,
Beste ouders,
Het is tijd om te dansen !
Onze school organiseert op zaterdag 28 februari 2015 een kinderfuif voor zowel de
kleuters als de leerlingen van de lagere school. Het thema dit jaar is 1001 nacht.
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 Sofie (in naam van het kinderfuif-team)
_______________________________________________________________________

Wat is er te doen ?
De planning van de avond:
Voor de kleuters:
16u00 – 17u00: Dansworkshop kleuters o.b.v. VZW Tateljee (De kleuterjuffen dansen
mee.)
17u00 – 18u00: Fuif voor de kleuters (met hamburger).
Voor de kinderen van de lagere school:
16u00 – 18u00: Dansworkshops (Ieder kind volgt 1 workshop.)
• Hip hop- streetdance: De hip hop en streetdance moves zijn 'cool'. Leer een
variatie van mooie ,vlugge bewegingen op leuke muziek!
• Breakdance: Is een mix van dans, acrobatie en vooral originaliteit. Het is een
'hevige' dans die ontstaan is in de getto's (wijken) van New York. De jongeren
begonnen tegen elkaar te dansen -in plaats van te vechten- in zogeheten
battles, waarin ze elkaar overtroffen door zich in de meest ongeloofelijke
kronkels te wringen: spins, back flips, en vele andere dansbewegingen laag bij de
grond. Ben jij er klaar voor?
• Bollywood: Bollywood komt van het woord "Hollywood" waarbij de 'B' staat
voor Bombay (een stad in India). Bombay is in India én wereldwijd het grootste
filmcentrum. In Bollywoodfilms wordt er heel veel gezongen en gedanst.
Bollywooddans is een vloeiende, swingende, energieke dans met veel kleuren en
vrolijkheid. Wat kan je verwachten? Heup-, schouder-, hoofd- en
vingerbewegingen, je hele lijf danst mee...
• Funky jazz: Hou je van snelle bewegingen? Van klassieke danspasjes tot
moderne hippe moves, dan is deze dans zeker iets voor jou!
• Capoeira: Capoeira is een Braziliaans spel, een combinatie van dans, muziek,
acrobatie en vechttechnieken. Het Capoeira- spel kent geen winnaar of
verliezer. Oefen je kracht, lenigheid en snelheid tijdens deze workshop.
• Hedendaags/ moderne dans: Bij hedendaagse dans praat je met je lichaam: het
gevoel tijdens het dansen, het verhaal dat je vertelt is erg belangrijk. Je danst in
de lucht en op de grond, snel en traag, met kleine bewegingen en grote moves.
Laat je meeslepen in deze heerlijke dans...
• Afrikaanse dans: Feesten in Afrika is dansen. Iedereen danst, niemand kijkt toe,
trommelslagen op de djembé, ritme, bewegen,... Doe je mee?
18u00 – 20u00: Fuif voor leerlingen uit het lager (met hamburger en rond 19u00
toonmoment van de workshops).

Waar is het te doen ?
De workshops zullen doorgaan in de verschillende klassen. De kinderfuif zal doorgaan in
de nieuwe refter. De workshop van de kleuters gaat ook door in de nieuwe refter.
Verder praktische afspraken volgen later.

En wat met mijn ouders ?
Tijdens de workshops en de kinderfuif is er ook een praatcafé waar je mama en papa
een drankje tegen betaling kunnen nuttigen. De dranktoog zal in de gang van de
nieuwbouw staan, leraarskamer en gang worden omgetoverd tot gezellige zitruimtes.
De kinderfuif is wel verboden terrein voor de ouders !!

Thema van de avond:

1001 nacht
Verkleed je gerust in deze stijl of in de stijl van je gekozen dansworkshop.
Om je fuif nog leuker te maken mag je je favoriete muziek afgeven aan DJ 'Kurkuma'.
Liedjes op CD, stick, via mail,... zijn dus van harte welkom bij juf Leen. Dit liefst voor de
krokusvakantie en ten laatste op maandag (23/02) na de krokusvakantie.

Hoe inschrijven ?
1. Je koopt via onderstaand strookje een feestpas van €6.
De feestpas houdt volgende zaken in:
- 1 dansworkshop naar keuze
- 1 (vegetarische) burger
- 1 drankje
Geen zin in een workshop maar wel in een fuifje, koop dan ook een feestpas en kruis
onderaan aan dat je enkel naar de fuif komt. (€6 ingang, hamburger en drankje
inbegrepen)
2. Je duidt op onderstaand strookje aan welke dansworkshop je het liefst wil doen.
Gebruik hiervoor de cijfers van 1 – 7 (1: heel graag – 7: minst graag).

3. Je geeft onderstaand strookje af vóór 13 februari 2015 aan je juf SAMEN met €6 voor
de feestpas.
________________________________________________________________________

Ik (naam kind) …………………………………………………………………….……………………………van de
…………………………………………………………………………………………………..…...……..(projectgroep)
heb hieronder aangeduid welke dansworkshops ik het liefste wil doen (cijfer van 1-7):
…….

Hip hop- streetdance

…….

…….

Breakdance

…….

…….

Bollywood

......

......

Funky jazz

Capoeira
Hedendaags/ modern
Afrikaanse dans

Ik ben een kleuter en wens de kleuterworkshop/kleuterfuif te volgen.

Ik eet vegetarisch.
Ik kom enkel naar de kinderfuif.
Ik geef dit strookje af vóór 13 februari 2015 aan mijn juf samen met €6 voor de
feestpas.

_______________________________________________________________________

LEEFSCHOOLFUIF / OUDEREVENEMENT

scolavita . di massi . genitore
avondvullend evenement voor de ouders met aansluitend
leefschoolfuif
zaterdag 21 maart 2015 - 19u45
Naar goeie gewoonte organiseert de oudervereniging ook dit jaar een avond
amusement voor de ouders van onze leefschoolkinderen. Reserveer daarom nu reeds
uw babysit en schrijf u op voorhand in via deze link:
https://docs.google.com/forms/d/1YGmx34E3RZSBGNm0SpqVjE1f7XsH7k36ySXzvTTGEQ/viewform?usp=send_form

Weet dat de toegangsprijs van 20 euro p.p. niet enkel de kost van het organiseren van
dit evenement dekt maar ook uw genuttigde consumpties voor die volledige avond, wat
het voor zowel u als voor de organisatoren een stuk aangenamer maakt. Uw inschrijving
is pas geldig na overschrijving op rekening Vereniging De Leefschool BE 53 3631 2900
1653 met vermelding van de ingeschrevene(n). Het is noodzakelijk vòòr 23 februari in te
schrijven voor deze ouderactiviteit. U ontvangt uw persoonlijke bevestiging vòòr 7 maart
en tevens wordt u op de hoogte gebracht van uw (spel-)identiteit voor die avond. De
dresscode voor deze avond is ‘Maffia-Chic’. Voor bijkomende informatie kan u zich
steeds wenden tot juf Shirley, juf Izabel, Mathieu Van Der Straeten (papa van Stiene) of
Guy Vandaele (papa van Hasse, Briek en Jackie).

SVS
Agenda
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

