20e jaargang | nummer 7/ 17 oktober 2014 | redactie: Katrien

E D I T O R I A A L

AGENDA

LEEFSCHOOLNIEUWS VAN MARTINE

 Zaterdag, 18 oktober :
herfstwerkdag
 Dinsdag, 21 oktober : werkgroep
verkeersveiligheid om 20 u
 Dinsdag, 4 november :
leefgroepvergadering lfg 1-2-3
 Dinsdag, 4 november : inenting
vijfde leerjaar
 Donderdag, 6 november :
leefgroepvergadering lfg4-5
 Maandag, 10 november : geen
school
 Dinsdag, 11 november :
wapenstilstand
 Woensdag, 12 november : geen
school
 Dinsdag 18 november :
leerlngenraaad
 Zaterdag, 22 november : etentje
 Vrijdag,5 december : Sint komt
 Dinsdag, 16 december
:leerlingenraad
 Dinsdag, 16 december oudercontact
N6
 Donderdag, 18 december
oudercontact
 Zondag, 26 april : lente-en
communiefeest
 Maandag, 20 april tem woensdag 23
april : GWP De Lork Leefgroep4
 Zaterdag, 6 juni : Leefschoolfeest

Aankoop extra laptop en lichtinstallatie:

MENU

Het belooft terug een mooi weekend te worden en dit is

ideaal om samen te klussen in onze heerlijke schooltuin.
En dan …. ’s avonds even genieten vanuit je luie zetel bij
het lezen van het projectnieuws en de mededelingen in
deze FB.

Om het elektronisch lees-/schrijfprogramma van Veilig
leren lezen in het eerste te kunnen gebruiken konden we

 Zie website

DEADLINES

dankzij het budget van de oudervereniging een computer
aankopen t.w.v. € 155. Ook de lichtinstallatie wordt deze
week aangekocht t.w.v. € 489. Hartelijk dank

 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.
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Nog even opfrissen betreft afwezigheden kinderen van de lagere: (zie ook
schoolreglement)
Wanneer je kind een halve dag of meer afwezig is vragen wij om bij terugkeer steeds te
zorgen voor een attest van de arts of een ziektebriefje geschreven door de ouder(s).
Indien wij niet beschikken over een attest/briefje dan moeten wij de afwezigheid
aanduiden als ongewettigd. Vanaf 10 halve dagen ongewettigde afwezigheid zijn wij als
school verplicht om het CLB hierbij te betrekken. Denk er ook aan dat de week voor en
na elke vakantie er enkel een attest van de dokter geldig is en geen ziektebriefje van de
ouders kan geschreven worden.
Aanvulling klasouders:
Bij de zeepaardjes is de tweede klasouder Nouch Pollet.
Bij de stokstaartjes is de tweede klasouder Petra Ide.
Vaccinatie vijfde leerjaar
Vaccinatie bof, mazelen en rodehond voor vijfde leerjaar gaat door op dinsdag 4
november in de voormiddag.
Martine

Leefgroep 1 | De pareltjes en de schelpje s
Lieve mensen,
Eerst en vooral wil ik jullie met vreugde voorstellen aan onze klasouders:
Rieke Lenaert (mama Finn en Lenn) en Stijn Tuypens (papa Aaron).
Bedankt Rieke en Stijn, we maken er vast en zeker een leuk jaar van.
Het is heel interessant voor hen om in het bezit te zijn van al jullie mailadressen. Als we
op uitstap gaan of we zoeken nog specifiek materiaal voor een thema of we willen jullie
op de hoogte houden van een vergaderingen of....
Gelieve een mailtje te sturen naar rieke_lenaert@hotmail.com en
stijn.tuypens@eandis.be. Alvast bedankt!
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Het is winderig buiten en dat is te voelen bij de kinderen. Ze hebben energie op
overvloed! Deze week hebben we heel veel bewogen! Binnen en buiten, op muziek, met
instrumenten, met ballen, met doeken,....
In de klas hebben we een fantastisch kamp gebouwd met doeken. Nu hebben we een
hoekje waar niemand ons kan zien, zo gezellig en knus! We kunnen er ravotten, rusten,
een boekje kijken, een beetje babbelen, picknicken met fruit en met onze koek, kijken
naar een schimmenspel, zo tof!
Mats is 3 jaar geworden! Proficiat lieve jongen! Hij wou graag een koffiefeest en dat is het
dan ook geworden. Alle kindjes hebben genoten van super lekkere koffiekoeken. En de
klas is een werkkoffer rijker! Bedankt voor dit fantastische cadeautje! We zullen er
gebruik van maken!
Die werkkoffer heeft het één en ander wakker gemaakt. De kinderen willen graag werken!
Ze willen timmeren, zagen, schuren.
We zijn op zoek naar:
- boomstammen om in te timmeren: het moeten verse stammen zijn anders is het hout te
hard
- stukken zacht hout
- kinderhamers
- kinderzagen
- grote nagels
- restjes schuurpapier
- een bankschroef (voor de pareltjes)
Mocht het zijn dat jullie daar iets van liggen hebben en je kan het missen, dat zou super
zijn.
Maar wij zorgen zelf voor het nodige!
Dus zeker geen extra kosten doen hoor!
Woensdag komen de nieuwe kindjes op bezoek in onze klas. Voor hen wordt het heel
spannend want na de vakantie is het voor echt.
Wij weten nog goed hoe we ons voelden, die eerste dagen. Welkom allemaal!
Misschien tot morgen op de herfstwerkdag?
zoenen van de schelpjes en de pareltjes
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Leefgroep 2 | De schildpadjes en de kikkertjes
Hallo allemaal,
Ons project loopt stilletjes aan op zijn einde. Alle weetjes- vragen, doe- opdrachten en
hoekenwerk- activiteiten die we voorop gesteld hadden om ons project tot een goed
einde te brengen zijn bijna volbracht. Wat jouw kind er nu van vond kan je volgende week
zelf samen met je kind lezen in zijn/ haar project- boekje. Voor onze Silas een heel dikke
proficiat, want hij is nu ook 5 jaar geworden!!!
Groetjes Sofie en Valentine.

Leefgroep 3 | De zeepaardjes
Hoi piepeloi,
We gebruikten deze week onze herfsttafel om onze creativiteit er op los te laten.
Sommige kindjes hebben gestempeld met bladeren en dat gaf leuke resultaten. Van een
bolster werd een stekelvarken gemaakt en een sierpompoen werd een grappig dik
mannetje.
Woensdag ging N2 naar het Gentbos. We mochten daar met konijntje Willy en zijn familie
allerlei opdrachtjes doen. We mochten blaadjes verzamelen, humus onderzoeken en de
sporen van paddenstoelen bekijken met een spiegeltje. Alle leuke dingen werden
verzameld in onze schoendoos. We zochten ook met een verrekijker naar Ploem de
Pluimstaart, maar hij had zich veel te goed verstopt… Het was een boeiende uitstap!
Dank aan Jasmien, Veronique, Kina, Koen en Wim om alle kinderen op tijd terug naar
school te brengen.
Tot de volgende keer, met meer herfstnieuws van de Zeepaardjes,
Juf Shirley

Leefgroep 3 | De maanvisjes
Hallo iedereen,
Wij zijn ons nog steeds aan het verdiepen in de herfst. Welke mooie kleuren zien we
rondom ons? Wat is er typisch voor de herfst?
De kinderen van niveau 2 hebben op woensdag een leerrijke wandeling gemaakt in het
Gentbos. Dinsdag gaan de kinderen van niveau 1 ook genieten van een leerrijke
wandeling in het Gentbos. Vergeet jullie laarzen, regenjas en schoendoos niet!
Wij gaan met de bus naar het Gentbos maar zijn nog op zoek naar enkele ouders die ons
zouden kunnen komen ophalen. Dus wie kan geef een seintje.
Herfstgroetjes,
Juf Marjolein
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Leefgroep 4 | De gekko’s
Verslag :Uitstap S.M.A.K.
Om 12:30 zijn we met de bus vertrokken naar het S.M.A.K. in Gent. We werden daar
door een lieve gids meegenomen.
Eerst zijn we naar het dak van het museum gaan kijken. Er stond een beeld die de
wolken aan het meten was 'de man die de wolken meet'.
Daarna werden we meegenomen naar binnen en zagen we in de ingang heel veel
palmbomen. Een werk van een kunstenaar die leven in zijn kunst wou brengen, nl.
Marcel Broodthaers. Marcel schreef vroeger gedichten. Hij heeft een gedicht gemaakt
met de twee eerste letters van zijn naam (MB).
Toen kwamen we aan bij een groot kunstwerk gemaakt van leer. Het werk kon zogezegd
'woorden zuiveren'.
Wat verderop kwamen we bij een beeldhouwwerk van het gezicht van Leonardo Da Vinci
en een minder bekende kunstenaar.
Er was ook een dripping painting in de stijl van Jackson Pollock. Dat was een wit doek
met allemaal zwarte spatten waarin je afbeeldingen van de Guernica van Pablo Picasso
in terug kon vinden.
In een andere zaal zagen we een super lang werk. Het waren allemaal houtstukken op
de grond in de vorm van een rechthoek. Daarnaast hing een muur vol kadertjes. Zwarte
kaders met een witte driehoek erin. Dat kunstwerk noemt 'het theater van het leven'.
Weer wat verderop zagen we een muur. Die muur was verbrand. Onderaan de muur
lagen er allemaal stenen gestapeld en erboven hing een verbrand schilderspaletje.
Het voorlaatste kunstwerk was een soort van een kartonnen vliegtuig. Een werk van
Panamerenko.
Ook zijn we naar een soort iglo gaan kijken gemaakt met muggennetten en licthjes.
Dan zijn we weer vertrokken en hebben we afscheid genomen. We stapten door het park
naar het station.
En dan zijn we van Scheldewindeke naar school gestapt!
Verslaggevers : Janne, Elias en Noor en de gekko's
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Leefgroep 5 | De feniksen
Lieve lezertjes,
Binnen ons project hebben we al heel wat dingen gedaan.
Vorige week vrijdag gingen we naar de bank (KBC Scheldewindeke) en dat deden we te
voet. We leerden daar heel wat bij over kluisjes, sparen, geld in de bank,
bankautomaten,... We kregen ook een klein cadeautje als we vertrokken: zakje met
pannenzakje, koekjes,...
Maandag deden we verder in ons bundeltje van de KBC (geschiedenis geld,
eurolanden,...)
Dinsdag gingen we naar Brussel, het Museum van de Nationale Bank. Daar kregen we
heel wat info over ruilgoederen en de veiligheidskenmerken van geldbriefjes. Op het
einde kregen we geldbriefjes met onze eigen klasfoto op, hoe leuk :-)
Donderdag vierden we de verjaardag van Siebe V... wat aten we veel pannenkoeken!
Bedankt!
Vrijdag doen we verder met leren!
Wij willen graag Papi Dirk (Jinne), Els (mama Siebe G) en Wim (papa Arthur) nog eens
hartelijk bedanken om te rijden naar Brussel!
Groetjes,
Gabriel, Rune en juf Sofie
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VERSLAG LEERLINGENRAAD / 14 oktober
De brievenbus werkt in elke groep. Pablo zorgt nog voor een doos om te versieren.
Van alle leden van de leerlingenraad werd een foto gemaakt om op te hangen in onze
school.
Het voetballen loopt nu beter dankzij het planningsrooster dat werd opgemaakt.
Oproep door Djuro: hou de school netjes. Gebruik de vuilbakken op een goede manier.
Fruitafval moet in de fruitafvalbak onder het afdak. Dit mag niet in de groene
hangvuilbakken.
Kinderen weten niet altijd waar ze heen moeten met hun kledij indien ze te warm hebben
tijdens het spelen: het is belangrijk dat alle groepen hun wasmand gebruiken. Deze dient
om de kledij van de groep in op te bergen zodat dit niet op de speelplaats rondslingert.
Kijk per groep even na of dit item ook op elk takenbord vermeld staat en of degene die dit
moet doen ook doet. Tijdens de opvang wordt de wasmand niet gebruikt maar dan
kunnen de kinderen de kapstokken in de speelzaal gebruiken of hun jas op hun
boekentas leggen.
Martine
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HERFSTWERKDAG
Lieve mensen,

volgende zaterdag 18 oktober heeft op school

herfstwerkdag

de

plaats.

We slaan van 9 tot 13h de handen samen om de buitenspeelruimte en
groen op school te onderhouden.
We hopen ook die dag veel inspiratie en goesting op te doen om de
volgende maanden de buitenspeelruimte te verrijken!
Djuro heeft de onderhoudswerken doorgegeven die zouden moeten
gebeuren, ik neem ze hieronder even over. Zo kan je al zicht krijgen op
waar je graag zou aan meewerken en het nodige materiaal daarvoor mee
te brengen.
We hebben op school werkmateriaal, maar slechts voor Djuro alleen, dus
kruiwagens, snoeischaren, haagschaar, verlengkabels, ... we kunnen ze
zaterdag goed gebruiken!
We zijn ook op zoek naar iemand die voor ons een taart ofzo wil bakken.
Kwestie om het werken zo aangenaam mogelijk te maken

Iedereen welkom nu zaterdag om mee te werken, op te ruimen, te
dromen, te plannen.
Groetjes, Katrijn
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De haag (die naar de Groenweg loopt)scheren . De takken die er bovenuit steken van
andere struiken en bomen eruit halen. Liefst zelfs tot aan de grond.
De wilde rozen en andere stekelige struiken en bomen er van tussen halen.
De struiken langs het grasveld snoeien.
De fruitbomen in kleutertuin snoeien en inkorten (vooral de 2 perelaars), de frambozen
verplaatsen.
Onkruid langs de buren op keiberg verwijderen
Rondom rond het terrein met de bosmaaier gaan.
Wilgen achteraan (composthoop) knotten (zo kort mogelijk)
Struiken en bomen bij de kippen snoeien.
Kleuterbos snoeien.
Opruimen van speelplaats lagere en kleuter.
Controleren speelmateriaal lagere en kleuter.
Ideeën verrijking school :
-vleermuizenhotel (Katrijn)
-wilgentipi (Ann Van Hoof)
-met snoeihout speelmuurtjes vlechten (Nele)
-groente-fruittuin (in de vorm van verhoogde vakken zoals bij kleuters) voor Sofie K2/3 en
N1/N2?
-plan uittekenen (wiewatwaar)
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SAMENKOMST VERKEERSVEILIGHEID
“Tijdens de ouderbijeenkomst van maandag 6 oktober werd teruggekomen op de
gevaarlijke verkeerssituatie op de Keiberg en in de Groenweg (te hoge snelheid,
gebrekkige bekendmaking van zone 30 en van de aanwezigheid van de leefschool).
Verschillende ludieke actiemogelijkheden om het probleem onder de aandacht te
brengen, werden besproken. Dit zal verder uitgewerkt worden door een werkgroep die op
dinsdag 21 oktober om 20 uur op school samenkomt. Wie interesse heeft om aan te
sluiten, is zeer welkom. Meer info bij Karen Verheest (karenenbilly@telenet.be) “
Tom (papa van Moyra, Mirre en Finna)

WETENSCHAP/KUNST
In de herfstvakantie geef ik een workshop samen met Sapikids: 'Wetenschap en kunst'
Ook daar is nog plaats. De workshop is opgezet als één dag maar wij zorgen voor
genoeg variatie om eventueel meerdere dagen in te schrijven!
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VEGGIEDAG
"Op de Leefschool kan je elke dinsdag veggie eten. Wil je meer te weten komen over
waarom wij hiervoor opteerden, dan kan je de lezing van de Gezinsbond en EVA
Oosterzele volgen op woensdag 22 oktober in De Kluize. Naast informatief belooft de
avond ook ontspannend te worden: er zijn proevertjes, een kookdemonstratie én er valt
een gratis kookboek te winnen :-)"

Veggiedag:
de toekomst is plant-aardig?!
Moeten we nu allemaal vegetariër worden? Is vegetarisch koken moeilijk en tijdrovend? Kan je
sowieso lekker koken zonder vlees?
De Gezinsbond en EVA vzw nodigen je graag uit om letterlijk en figuurlijk te komen proeven van
deze boeiende materie. Je wordt ondergedompeld in de duurzame “facts and figures” van het hoe
en waarom en je krijgt meteen inspiratie via een korte, interactieve kookdemonstratie (met
proevertjes) om de theorie in de smakelijke praktijk om te zetten!
Hartelijke groeNten
De Gezinsbond

Praktische info :
Op woensdagavond 22 oktober 2014, om 20u
In het Foyer van GC De Kluize, Sportstraat 3, 9860 Oosterzele
Kostprijs 4 euro, 3 euro voor leden van De Gezinsbond en EVA vzw
Inschrijvingen per mail bij bart.vanoost@skynet.be
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EVA vzw

