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E D I T O R I A A L

AGENDA

Heel wat projectnieuws deze week. Daarnaast enkele
aankondigingen die herhaald worden. Maar vooral
wordt er uitgekeken naar morgenavond. Wordt de
leefschool dan toch een beetje ‘louche”….

 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
LEEFSCHOOLNIEUWS VAN MARTINE
Resultaten enquête leerlingen:
Wij wachten nog op de resultaten van het vierde t.e.m.
het zesde leerjaar vanuit de inspectiedienst . Van zodra
we deze bevindingen ontvangen hebben worden ze
opgenomen met het team, de kinderen in de klas en in
de leerlingenraad en komt er een overzicht van het
resultaat in de flashboem.
Resultaten enquête ouders:
De gegevens worden momenteel verwerkt. Daarna
overleggen we met de teamleden en tekenen we daar
waar nodig acties uit. Op donderdag 11 juni worden de
resultaten en de acties op de oudervereniging gebracht.

 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.

Alvast hartelijk 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.
Martine

Leefgroep 1 | De schelpjes en pareltjes
Beste mensen,
Deze week zijn wij van start gegaan met het thema voertuigen. Maandag zijn we de dag
gestart door naar een auto te gaan kijken. Ook mochten de kinderen zelf eens in de auto
zitten. Ze vonden het super om de toeter, de ruitenwissers, de lichten,.. te ontdekken! In
de namiddag maakten we met de speelgoedauto’s een toertje door de verf. Dit leverde
prachtige resultaten op!
Tringelingeling, daar komt de fiets de dinsdagochtend tegemoet. De kleuters weten al
veel over een fiets maar wat ze nog niet wisten, hebben we eens van dichtbij bekeken.
Tijdens de speeltijden waren de fietsen zeker in trek bij onze jonge renners.
We zijn benieuwd wat er nog uit de kinderen zal komen wanneer we het hebben over de
treinen en de tractors. Hiervoor dank aan de opa van Felix die vrijdag zal langskomen
met zijn tractor!

Groetjes en tot de volgende flashboem,
Lisa en Sandrine

Leefgroep 2 | De kikkertjes en de schildpadjes
Dag iedereen,

Deze week hebben wij weer hele leuke dingen gedaan in de klas. Mooie kettingen en
verentooien geknutseld. Er staat een grote zelfgemaakte tipi in de klas waar we mogen
in spelen. We hebben ook geleerd dat indianen speciale namen hebben en zochten zelf
naareen eigen indianennaam.
Dit is ook de laatste week van onze stagiaire Juf Wendy. En om ons project af te sluiten
gaan we vrijdag namiddag nog een groot cowboy en indianenfeest houden op school.
Dan gaan we eens mogen tonen wat we allemaal geleerd hebben en of we
goede speurders zijn.
Groetjes van de cowboys en de indianen

Leefgroep 2 | Leefgroepvergadering 03/2015
*Welkom
*We bekijken of we in de toekomst de vergaderingen ook op verschillende data kunnen
leggen: eens op dinsdag/ eens op donderdag/...
*Pimp je speelplaats: de werkgroep is op zoek naar sponsors om het pimp je
speelplaats- project te realiseren (wie/ welke firma’s kunnen materiaal of grondstoffen
leveren/ schenken???) De kleuterblok is op zoek naar ‘betonplex’ om een speelgoedbak
te laten maken. Laat gerust weten aan één van de kleuterjuffen.
*oproep 1: kom je ook helpen op de lentewerkdag van 28/03 ?
*oproep 2: Er zijn nog helpende handen nodig voor het ouderfeest (21/03): refter
versieren/ hapjes maken/ afwas doen/ opkuis zondagvoormiddag. Heb je zin? Laat het
dan maar weten aan juf Izabel, Lisa of Shirley.
*Heel binnenkort gaat er een nestkastjes- activiteit van start. Hou de Flash Boem,
briefjes, info,... in de gaten zodat je ook aan deze leuke activiteit kan deelnemen.

*Afscheidsfeest K3:
Datum: donderdag 18/06 start de activiteit rond 15:00 (spel/ zoektocht/ activiteit in de
omgeving van de school: in te vullen door de ouders). Om 18:00 gaan de kleuters terug
naar school (zonder ouders) voor het avondspel, eten en durven slapen op school.
Vrijdag 19/03 ontbijt en terug een gewone klasdag.
Wie zich geroepen voelt om mee na te denken over het spel voor in de namiddag, of
misschien maak je liever de spaghetti-saus klaar,... neem dan contact op met de
klasouders: Annelies, Leen, Peter of Tom.

Alvast bedankt, en vele groetjes van Valentine en Sofie.

Leefgroep 3 | De zeepaardjes
Hoihoi,

Twee weken hebben we gewerkt rond techniek. Dit loopt ook weer op z’n einde. We
leerden allerlei gereedschap kennen en dachten eens na over instrumenten die ons
leven vergemakkelijken. Applausje voor de stoelen en de tafels, de nagelknipper, de
handdoek, de pet en de zonnebril, de pennenzakken, de balpen, het vuilblik,… omdat zij
ons zoveel werk besparen!
We maakten ook weer mooie bouwwerken van meccano en clics aan de hand van
stappenplannen. Zo een stappenplan ziet er soms heel ingewikkeld uit. Maar dat schrikt
geen zeepaardje af!

N2 staat te popelen om op boerderijklas te vertrekken. Hopen jullie mee op een straaltje
zon?

Dinsdag 31 maart staat de eerste zwemles voor N2 op het programma. Ik ben nog steeds
op zoek naar (groot)ouders die mee willen begeleiden. Geef gerust een seintje.

Groetjes,
Juf Shirley en de zeepaardjes

Leefgroep 4 | De stokstaartjes
Beste ouders!
vandaag zijn we padden gaan overzetten.
En er waren 62 padden en 1 kikker.
We zijn daarna naar een museum gegaan dat vroeger een klooster was.
En daar was een tentoonstelling van Carll Cneut en we hebben hem echt gezien en een
handtekening gekregen!
En er is woensdag een nieuwe brief van de reuzen aan gekomen en daarbij de
fotoroman die we zelf hebben gemaakt.
Voor de rest van de week maandag en dinsdag hebben we niveau gehad.
Maar vrijdag krijgen we iemand op bezoek die met ons een reuzenlied gaat maken.

groeten,
Leen

Leefgroep 4 | De gekko’s
We hebben de maquettes van ons project ‘landschappen’ gepresenteert.
Dinsdag hebben we heel hard gewerkt, het was de hele dag niveau.
Donderdag deden we een workshop voor het reuzenproject, we maakten een
reuzenlied! Het maken van een lied was heel moeilijk omdat we alle tekst moesten
verzinnen. We hebben dit zo gedaan: nadat we een woordspin hadden gemaakt
moesten we heel hard denken en onze fantasie gebruiken om die mooie tekst te
verzinnen. De tekst moest vervolgens ook op de melodie passen. We hebben lage
stukken en hoge stukken verzonnen. Het resultaat is een heel mooi lied, dat zullen we
op het forum zingen.
Geschreven door Niels

Leefgroep 5 | De feniksen
Lieve lezertjes,
Deze week hebben we goed gewerkt.
Maandag werkten we goed door aan onze planningen van het project tijd. We
besteedden vooral veel aandacht deze namiddag aan het afwerken van ons opzoekwerk.
Wat een werk!
Dinsdag gingen de zesdes naar het KAZ en de vijfdes werkten bundeltjes van verkeer af.
Donderdag werkten we nog wat verder aan ons opzoekwerk of PowerPoint. Sommige
kinderen gingen zelf op zoek naar receptjes doorheen de tijd om klaar te maken op 2
april, zodat we tijdens het toneel van de wolkenvangers wat lekkers kunnen serveren.
Vrijdag legden we de laatste hand aan ons planningen.
Niveau 5 en 6 zijn ook beiden hard aan het werken aan hun toetsen van taal en
rekenen!
Vele groetjes,
Helena

Leefgroep 5 | De wolkenvangers
Hallo beste lezertjes,
Er is weer heel veel leuks gebeurd: op maandag hebben we een voorblad gemaakt voor
ons project geschiedenis. We tekenden in éénpuntperspectief een museumzaal met 5
schilderijen (uit elke tijd één).
Op dinsdag zijn we met het zesde leerjaar een bezoek gebracht aan het KAZ (Koninklijk
Atheneum Zottegen). We kregen een rondleiding en een paar lessen o.a. techniek: we
maakten een cool robotje! In de namiddag zijn we naar de kaz-klas geweest waar we
een les latijn kregen.
Op woensdag was het zwemmen we moesten met kleren zwemmen. We hebben
geleerd om iemand te redden als die persoon aan het verdrinken is. Ook leerden we
onze kleren gebruiken als hulpmiddel om te blijven drijven.
En dan op donderdag hebben we onze rollen verdeeld voor ons toneel en moesten zelf
een scenario bedenken over onze eigen tijd.
Vele groeten van de hele klas en de juf natuurlijk.

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

Schildpad : gezond en ongezond lossend gedrag.
Bij gezond lossend gedrag laat men zien dat men moe is of dat men iets niet weet. Men
steekt de vinger op, zegt oef, slaakt een luide zucht,… . Vaak is men een gevoelig
persoon, die om een knuffel vraagt en bij andere kinderen, nieuwe situaties is men
eerder teruggetrokken. Wat zullen ze wel niet van me denken ? Opmerkingen raken
haar/hem vaak diep en men houdt er helemaal niet van om te moeten kiezen tussen
personen, dingen. Men is eerder stil en aarzelend en verontschuldigt zich nogal snel.
Wanneer een kind zich de mindere voelt van iedereen, niets meer aankan, niet meer tot
echt spelen komt, dan ontwikkelt men problematisch gedrag. Duurt dit langere tijd dan
wordt men neerslachtig, soms depressief. Men voelt zich dan door overmacht
overspoeld en men denkt : “het maakt toch niet meer uit, wat ik ook doe.”
Als een kind daarentegen zijn schild niet meer vindt en denkt dat hij altijd alles goed
moet doen, geen fouten mag maken, niet mag huilen omdat het flauw is, dan loopt het
ook mis. Men komt betweterig over, maar je staat eigenlijk op lome benen met
knikkende knieën.

Tweedehandsbeurs : kledij, speelgoed, antiek,…
Op 12/04/2015 gaat er in de leefschool van Oosterzele een 2ehandsbeurs door van 10
tot 13u.Je kan er o.a. kledij voor volwassenen en kinderen, speelgoed, antiek, brocante,
decoratie en andere spullen vinden.Kom gerust eens langs, de toegang is gratis.
Interesse om deel te nemen?
Contacteer dan Klaartje Lenssens via klaartjelenssens@hotmail.com .

Wie na de beurs geen zin heeft om zijn spullen terug mee naar huis te nemen, kan ze
schenken aan een goed doel.
Kindergerief (speelgoed, kledij van 0 tot 12 jaar, ...) worden geschonken aan CKG Den
Boomgaard in Lierde.
Overig gerief (kledij voor volwassenen, klein elektro, decoratie, ...) wordt geschonken
aan vzw Ommekaar uit Zottegem.

Ook bezoekers kunnen hun steentje bijdragen, van 10 tot 13u30 kunnen spullen
gebracht worden.Wie die dag zelf niet kan komen maar zijn steentje wil bijdragen, kan
contact opnemen met Klaartje.
Wie actief is op facebook, kan ook terecht bij de groep ‘Kopen en verkopen in
Oosterzele’ om spullen te (ver)kopen.
Mvg
Klaartje

LENTEWERKDAG / 28/03/2015

SPORTSNACK

SVS
Agenda
20/05/2015: Minivoetbal: 5de en 6de leerjaar
Sportieve groeten,
Juf Marjolein

