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E D I T O R I A A L

AGENDA

Heel wat nieuws in deze eerste editie na het verlof. Op
komst zijn er de leefgroepvergaderingen en de
ouderenquête. In de leefgroepen krijgen nieuwe
projecten gestalte. N6 kijkt al langzaam uit naar komend
jaar met toetsen en info. Natuurlijk kijken we allemaal
uit naar de fuif. In deze flashboem nog de laatste info
hierover. Veel dansplezier

 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

LEEFSCHOOLNIEUWS VAN MARTINE
Na een deugddoende vakantie zijn we er weer helemaal
klaar voor om er terug tegenaan te gaan. Met de nodige
energie en enthousiasme zullen we de komende weken
kunnen genieten van leuke projecten en activiteiten.
Enquête voor ouders:

MENU
Per oudste kind wordt vrijdag 27/02 onze tweejaarlijkse
enquête voor ouders meegegeven. Gelieve deze in te
vullen en zo snel mogelijk terug te bezorgen (al dan niet
onder gesloten omslag) aan de juf. Tot en met 16 maart
kan je deze indienen. Daarna worden de gegevens
verwerkt en brengen we jullie tijdens de
oudervereniging van 11 juni op de hoogte van de
resultaten en mogelijke acties.
Toelichting bij enquête voor ouders:
Indien nodig kan je gerust op de achterkant van de
enquête items verduidelijken door concrete invulling te
noteren.

 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.

Dit maakt het voor het team en de kinderen veel handiger om acties uit te tekenen.
Dank voor jullie medewerking.
Inschrijvingen mogelijk voor alle geïnteresseerden:
Vanaf maandag 2 maart om 8 uur starten de inschrijvingen voor de resterende plaatsen
per leeftijdsgroep. Voor de inschrijving hebben we enkel de sis-kaart of het paspoort van
het kind nodig. Wie nog info wenst over de school en de werking kan telefonisch contact
opnemen met Martine (directie) op het nummer
09/362.49.63.
Bedanking:
Nancy en Pascal (ouders van Rune) bedanken iedereen die ervoor gezorgd heeft dat het
fietshokje voor Runes fiets er terug stralend uitziet.
Langs deze weg wil ik ook nog even alle ouders die hebben meegeholpen bij het planten
van de wilgenhutten bedanken. Ze zien er schitterend uit en nu maar hopen dat ze
wortel schieten.
Martine en leefschoolteam

Leefgroep 1 | De pareltjes en de schelpjes
Beste mensen,

Wij (de stagiaires van de schelpjes & pareltjes) zijn deze week van start gegaan in de klas
van Nele en Katrijn. Het was voor ons een heel spannende start. Maar tot nu toe is het
ons hier al goed bevallen.
Deze week hebben we al verschillende activiteiten gedaan in onze klasjes. Zo hebben we
al een onderwaterwereld geschilderd met ecoline, hebben we een vis waargenomen,
hebben we geëxperimenteerd met glitters, verhalen gelezen over vissen, vissen zelf
gevangen & visjes geteld,….
Deze week hebben we in de schelpjesklas ook een nieuw vriendje mogen verwelkomen:
Klaas. Hij heeft het zeker naar zijn zin in de klas: speelt graag in de poppenhoek & vangt
graag visjes en dit met alle vrienden van zijn klas.

Ook hadden wij een jarige in de schepjesklas: Louise was zondag jarig maar we hebben
het op maandag gevierd met een lekkere zelfgemaakte taart en koekjes. 3 keer Hiep
Hiep Hoera voor Louise!
Groetjes
Lisa en Sandrine

Leefgroep 2 | De kikkertjes en de sch ildpadjes
Beste ouders,
Wij zijn Wendy De Paepe en Aurélie Vermeir, studentes van de Hogeschool Gent. Wij
komen na de krokusvakantie 4 weken stage lopen bij jullie kleuter. Wij hopen jullie
kleuter veel bij te brengen over het gekozen project "Hoe rijden cowboys en indianen te
paard ?".
Met vriendelijke groeten,
Wendy De Paepe (stagiaire juf Sofie) en Aurélie Vermeir (stagiaire juf Valentine)
Het nieuwe project: Hoe rijden cowboys en indianen te paard? is goed van start
gegaan. De kleuters brachten heel wat materiaal mee waarvoor dank aan alle ouders. In
de klas hebben we nu een ranch waar we op het paard kunnen zitten en koeien kunnen
melken. We spelen cowboy en indiaan in de klas en hebben ook al een paard leren
tekenen.
Bij de schildpadjes hadden we ook een verjaardag. We vierden woensdag Nina's
verjaardag. Nina haar mama kwam in de klas om iets klaar te maken, plopopopop ja het
was popcorn! Wat hebben we daar van genoten !

Leefgroep 3 | De zeepaardjes
Heyhey,
We zijn weer uitgerust dankzij de vakantie en kunnen er weer tegenaan. Veel nieuwe
dingen werden opgestart. Een nieuw project, een nieuwe leesuitdaging voor N2 en het
koffertje van de tijd doet ook terug z’n ronde in jullie huisjes.
De kinderen kozen het nieuw project: “welke soorten edelstenen zijn er?”. De kinderen
brachten al heel wat mooie stenen mee naar de klas. We hebben de stenen verzameld
volgens verschillende eigenschappen. We hebben geleerd dat we kunnen kijken naar de
kleur, de vorm, de textuur, de grootte, maar we kunnen ook indelen volgens soort. Dat
was wel wat moeilijker. We maakten in de klas ook een zoutkristal. Nu is er nog niets te
zien, dat duurt wel eventjes. We zijn benieuwd!
We vierden de verjaardag van Thor, die in de vakantie 8 jaar werd. Hiep hiep hoera voor
Thor!
Baaibaai!

Juf Shirley

Leefgroep 4 | De stokstaartjes
Dag lieve lezertjes,
Maandag: we hebben vertelkring gedaan en de planning van de week opgesteld.
Dinsdag: we hebben gezwommen en in kleine groepjes de planning van ons dierenproject gemaakt.
Woensdag: we hebben de hele dag project en in project hebben we de grote planning
van ons dierenproject gemaakt.
Donderdag : vandaag was het gewoon : niveau, godsdienst en zedenleer en turnen.
Vrijdag : we gaan alles klaar maken voor de kinderfuif !
Zaterdag : KINDERFUIF !!!!
groetjes,
Annelies en Lena

Leefgroep 5 | niveau 6
In niveau 6 zijn de OVSG-toetsen muzische, sport en techniek gestart.
Binnenkort vernemen jullie meer over deze en andere toetsen in onze
leefgroepvergadering.

Hier enkele sfeerbeelden over de techniektoets waarbij de kinderen een presentatie
moeten voorbereiden van hoe een zelfgekozen muziekinstrument werkt. “Luister, zo
werkt een .......!”

Uitleg over het middelbaar
Dinsdag 24 februari kwam Griet van het CLB langs om een interessante uitleg te geven
over het middelbaar.
De kinderen van niveau 6 kregen een powerpoint te zien en verkenden ook een
interessante brochure die meegegeven werd naar huis.Nadien was er een quiz om te
zien wat ze ervan opstaken.
Hier het winnende groepje dat de beker wegkaapte!

LEEFGROEPVERGADERINGEN / DATA
Wij hebben binnenkort terug onze leefgroepvergadering. Dit is een moment waarop
ouders en leerkracht samen zitten om de werking van de klas te bespreken. Je kan er je
vragen stellen of ideeën brengen. Jij komt toch ook ?
Dinsdag 10 maart: om 18u leefgroep 3 (N1/N2) , 19u leefgroep 2 (K2/K3) , 20u leefgroep
1 (P/K1)
Donderdag 12 maart: om 19u leefgroep 4 (N3/N4), 20u leefgroep 5 (N5/N6)

DE STAD VAN AXEN : de uil
In de komende periode zal er in de klassen gewerkt worden rond de uil en de schildpad.

De uil : houden
Stilte heeft mensen de tijd om zich te herbronnen, om zich op te laden, om zijn
levensenergie te verzamelen. Je krijgt de tijd om je gedachten te ordenen. De uil houdt
zijn gevoelens en gedachten voor zich en blijft trouw aan zichzelf. Hij heeft geheime
bezittingen. Dit is zijn persoonlijke privacy.
De sfeer op een plaats laat kinderen toe of niet toe om zelf te beslissen of ze iets willen
geven, meedelen of dat ze het voor zichzelf willen houden. Dit kan bepalen of er een
sfeer van achterklap, geroddel ontstaat.
Van buitenaf ziet men een persoon die zich afzijdig houdt. Men trekt zich terug in die
relatie, men wil er niet meer mee betrokken zijn. Dit is vaak pijnlijk voor de andere die
achterblijft en die wel in relatie wil treden.
Houden en weerstaan lijken op elkaar. Weerstaan is neen zeggen tegen iets dat gegeven
of opgedrongen wordt. Houden is een neen zeggen op de vraag om iets te krijgen.

KINDERFUIF/28/02/2015

PIMP DE SPEELPLAATS / 05/03/2015

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

