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E D I T O R I A A L

AGENDA

Weer veel projectnieuws deze week. Ook ons
pimpjespeelplaatsteam is druk bezig geweest vorig
weekend: er werden moestuintjes aangelegd, zaadjes
gepot, een omheining gebouwd zodat de val-lekkerzacht-houtsnippers niet meer op het wieltjespad
terechtkomen en nog veel meer. Dank aan alle ijverige
ouders die het natte herfstweer trotseerden om op onze
school de lente te laten ontluiken.

 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
 donderdag 25 juni: oudercontact
 maandag 29 juni: proclamatie N6

Veel leesplezier en een heerlijk fijne vakantie
toegewenst van ons allen!

MENU

LEEFSCHOOLNIEUWS VAN
MARTINE

DEADLINES

Aanpassing opvang:
Vanaf maandag 20 april worden de kinderen van het
eerste leerjaar in de avondopvang niet meer bij de
kleuters maar wel bij de andere kinderen van de lagere
opgevangen. Gelieve daar je kind te komen ophalen en
vertrek te melden aan Tatjana zodat zij je kind kan
uitscannen. Dank voor uw begrip.
Actie belgerinkel :
Als school nemen wij ook deel aan de actie belgerinkel.
Deze actie loopt van 25 april tot 30 mei 2015. Op deze
manier willen wij onze kinderen (en hun ouders)
stimuleren om met de fiets of te voet naar school te
komen. De kinderen die in die periode te voet of met de
fiets naar school komen worden in beloond met het
sparen van puntjes. Ter afsluiting zullen alle
deelnemende kinderen bij de prijsuitreiking op vrijdag
12 juni om 18.30u een kleine attentie ontvangen.
Hopelijk doe jij ook mee.
Martine

 Zie website

 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 2 | De kikkertjes en de schildpadjes
Beste lezers,
In de kikkertjesklas hebben we verder gewerkt aan ons project ‘hoe is het leven op de
Noordpool en de Zuidpool?’ Verder hebben we een iglo leren bouwen met verschillende
bouwmaterialen. Ook hebben we leuke werkjes gemaakt: een ijsbeer uit klei, een
eskimo en een pinguin met papier maché. In de beide klassen hebben we ook nog
schrijfdans gedaan en onze rapportjes ingevuld. We hebben verder nog heel veel
spelletjes gespeeld. Dit vonden we heel leuk.
Prettige vakantie!
De kikkertjes en de schildpadjes

Leefgroep 3 | Niveau 1
Hallo iedereen,
Wij hebben deze week zowat afgesloten, want van na de vakantie hebben wij een
meester in onze klas.
Wel zijn wij nog op zoek naar enkele mama’s, papa’s, oma’s, opa’s,.... Wie wil een
handje komen helpen voor het zwemmen? Dit gaat door op dinsdagnamiddag. Om de
kinderen zo goed mogelijk te kunnen begeleiden tijdens het zwemmen zouden we toch
1 of 2 mensen extra kunnen gebruiken.
Ook zijn wij nog op zoek naar mensen die willen komen lezen met onze kinderen. Dit
gaat door op woensdagvoormiddag van 11u tot 11u30. De kinderen lezen in kleine
groepjes per niveau en normaal voorzien wij 1 persoon die een groepje kan begeleiden.
Zie jij dit zitten en wil jij een handje komen helpen graag een seintje na de vakantie bij
de meester. Wij gaan jullie eeuwig dankbaar zijn!!!!
Dan wil ik iedereen nog een heel fijne vakantie toewensen!!!!
Lieve groeten,
Juf Marjolein

Leefgroep 3 | Niveau 2
Dag iedereen,
Niet zoveel nieuws deze keer… N2 is goed bekomen van een fantastische ervaring op de
boerderijklassen en ze gingen dinsdag de eerste keer zwemmen. Ook op 1 april moesten
ze hun zwemtechnieken nog eens bovenhalen in de klas. Ze werden echter wel
beetgenomen door de juf!
Ook in project werkten we verder rond de boerderij. We leerden een lied over een kip
dat blauwe, rode en gouden eieren legt.
…
Hoi! riep de boer, riep de boer, een ei van goud!
Hoi! riep de boer, riep de boer, van zuiver goud!
Nee, zei de kip, zei de kip, dat hebt u mis:
het is geverfd omdat het bijna Pasen is.
Fijne paasvakantie iedereen!
Groetjes,
Juf Shirley

Leefgroep 4 | De stokstaartjes
Beste flashboem lezers
De stokstaartjes hebben leren leren in hun bundel.
En donderdag hebben ze een toets gehad.
En vrijdag gaan ze leren over GWP.
En er komt een nieuwe meester mee op GWP !
veel groetjes,
Linde en Heleen

Leefgroep 4 | De gekko’s
Dag iedereen,
Vrijdag deden we een een bundel over energie, dat was heel interessant. Dinsdag
hebben de gekko’s lente schoonmaak gedaan in de klas. We hebben het huisje ontdaan
van stof, dat was nodig! We hebben de kasten afgewassen......enz.
Groetjes van de gekko’s(Ella en Janne)

Leefgroep 5 | De feniksen
Beste flashboemers,
Het is alweer een tijdje geleden dat we iets van ons hebben laten horen, maar het was
dan ook ontzettend druk.
De laatste week voor de vakantie zat bij ons eigenlijk ook helemaal vol.
Maandag werkten we verder aan onze PowerPoint over de historische tijd. Dat wil
zeggen dat elk groepje een PowerPoint maakt van zijn behandelde periode uit de
geschiedenis (Prehistorie, Grieken, Romeinen, Middeleeuwen,...) We zijn er ondertussen
erg goed in geworden.
Dinsdag zijn we gestart met het 'leren leren' van ons bundeltje over de historische tijd.
Het gaat er wat anders aan toe dan normaal, we maken geen samenvattingen of
mindmaps... Omdat er vrijdag een openboektoets is. We mogen dus gewoon ons
bundeltje bijhouden tijdens de toets en het gebruiken. Super toch :-) We nemen deze
week dus gewoon in grote lijnen het bundeltje door en thuis lezen we dat nog eens
door, zodat we toch een beetje voorbereid zijn op de toets.
Maandag en dinsdag werkten de meesten ook nog hun éénpuntsperspectieftekening af.
Mooie resultaten, hoor.
Donderdagnamiddag stond in het teken van de toneelvoorstelling die avond. Wij
maakten hapjes klaar, en wolkenvangers hielden een generale repetitie.
Vrijdag openboektoets... Spannend! De resultaten zijn voor na de vakantie!
Het laatste deeltje van de namiddag zaaiden we voor onze leefschoolmoestuin.
Geniet van de vakantie!
Tot binnen twee weken!
Reni, juf Sofie en de feniksen

Leefgroep 5 | De wolkenvangers
Dag beste lezers,
Eventjes terug in de tijd ....
Vrijdag 20 maart hebben de zesdes lekkere pannenkoeken gegeten. Dat was lsmullen
zeg ... njam, njam, njam. En weet je waarom? Omdat de zesdes een uitdaging hadden
met de juffen. We moesten elke dag een nieuw triootje maken om samen te werken.
Dat is ons gelukt ... 7 dagen lang. Op dinsdag hebben we heel hard gezweet van al dat
dansen, jongleren en springen met het springtouw. Maandag hebben we ons voorblad
verder afgewerkt. Tijdens het toneel van de jeugdboekenweek hebben we hard
gelachen. Het was een prachtige voorstelling waariin Marijke Umans korte stukjes uit
haar boeken op een schitterende manier tot leven bracht.
Deze week hebben we vooral gewerkt aan de tekst en de voorbereiding van ons
historisch spektakel ‘De geheime kamers’ dat doorgaat op donderdag 2 april om 19u30.
We moesten allemaal teksten uit ons hoofd leren, en zo goed mogelijk proberen te
acteren.
Morgen hebben we ook projecttoets.
Bedankt voor het lezen, de wolkenvangers

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.
Klaartje

SPORTSNACK

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

