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E D I T O R I A A L
Wat een nazomervakantie ! Dit was toch echt genieten.
Hiermee komen we bij de volgende axen.
Projectensprokkels ontstaan, anderen weer afgesloten.
Vergeet vooral niet je in te schrijven om te genieten van
de benen onder de tafel te mogen schuiven tijdens de

spaghetti-avond.

LEEFSCHOOLNIEUWS VAN MARTINE
Lessen dactylo op onze school:
Vanaf maandag 17 november starten de dactylolessen
op onze school. Deze gaan door om de 14 dagen van
16.00u tot 17.30u in de nieuwe refter. De kinderen
worden om 15.45u opgehaald door hun lesgever (dus
starten niet in de opvang). De kinderen die niet om
17.30u werden opgehaald worden na de les door de
lesgever naar de opvang gebracht.
Ter info:
Zondag 23 november is het de dag van de wetenschap.
In de Vooruit is er een wetenschapsfestival.
Via www.waarofnietwaar.be verneem je meer informatie.
.

AGENDA
 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.
 Vrijdag, 9 januari :
nieuwjaarsreceptie
 Zaterdag, 28 februari
kinderactiviteit
 Dinsdag, 10 maart :
leefgroepvergadering : lfgr 1/2/3
 Dinsdag, 12 maart :
leefgroepvergadering : lfgr 4/5
 Zaterdag, 21 maart
volwassenactiviteit
 Zaterdag, 28 maart : lentewerkdag
 Zondag, 26 april : lente-en
communiefeest
 Maandag, 20 april tem woensdag 23
april : GWP De Lork Leefgroep4
 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 3 | De zeepaardjes
Hoipiepeloi,

Met een frisse neus en een helder hoofd begonnen we met sprokkelen naar ideetjes voor
een nieuw project. Er waren veel leuke nieuwe ideeën. Uiteindelijk werd via een
stemronde de knoop doorgehakt. Ons nieuw project is nu “Hoe ziet ons lichaam eruit?”.
De kinderen willen onder andere leren hoe ons lichaam er vanbinnen uitziet, welke
zintuigen we hebben en waarom we die nodig hebben en hoe we ons lichaam moeten
verzorgen. De komende weken gaan we op onderzoek om dat te weten te komen.
Opzoekboeken en ander materiaal over het menselijk lichaam of om je lichaam te
verzorgen is zeker welkom!

Om ons eigen lichaam eens goed te bestuderen gingen
we Keith Haring achterna. Hoe het er bij ons zal uitzien zie
je binnenkort!

In het tweede leerjaar brak er de voorbije week ook een spannend moment aan. We
leerden tot 100 en leerden onze eerste maal- en deeltafel, de tafel van 2. Met onze
nieuwe energie gingen we ertegenaan en lieten we die getallen tot 100 een poepje
ruiken.
Graag tot volgende week!
Juf Shirley

Leefgroep 3 | De maanvisjes
Hallo iedereen,
Wij hebben deze week ons project van de herfst afgewerkt. Dit met een mooie afsluiter
op maandagmiddag. Toen was er een echte woestijnuil op bezoek in onze klas. Wij
hebben daar dan ook mooi met geposeerd op de foto. Deze zullen binnenkort tezien zijn
op de website.
Ook hebben we deze week gesprokkeld voor een nieuw project. Wat is daar deze keer
uitgekomen? Hoe ziet ons lichaam eruit? Dus wie daar info rond heeft mag deze zeker
meebrengen.
Lieve groeten,
Juf Marjolein

Leefgroep 4 | De stokstaartjes
Dag lieve lezers,
we hebben een brief gekregen van de reuzen ! Ze willen onze pennenvrienden worden !
En we hebben een opdracht gekregen, we moeten zelf een reus maken.
Ons project over edelstenen was ook reuze, het is nu afgelopen. We zijn dus klaar voor
het Reuzenproject.
groetjes,
Arno en Selma
BREIEN BIJ DE STOKSTAARTJES EN IN DE BIB
Sinds vandaag is het derde leerjaar gestart met breien ! Wij hebben hiervoor de hulp van
enkele hele lieve dames die elke derde woensdag van de maand in de bib van
Scheldewindeke een breisalon organiseren. Hier kan iedereen gratis en voor niks komen
breien, je wordt er geholpen door de oma's. Het salon is van 15u tot 17u maar je hoeft
niet de hele tijd te blijven. Een aanrader dus !

Leefgroep 5 | De Feniksen
Lieve lezertjes,
Maandag zijn we begonnen met een bundeltje opdrachten om ons eindproduct voor te
bereiden binnen ons project rond geld. Ons eindproduct was namelijk producten qua
prijs-kwaliteit vergelijken.
Dinsdag zijn we naar de Louis Delhaize geweest en hebben we merkproducten en nietmerkproducten gekocht en in de klas dan vergeleken qua verpakking, smaak en prijs.
Wat een leuke opdracht! We hebben dan ook een besluit getrokken uit onze ervaringen
binnen deze opdracht.
Dan hebben we geturnd en we speelden we enkele teamsporten samen met de
wolkenvangers: netbal, tussen vier vuren en het vlaggenspel.
Woensdagochtend sprokkelden we heel wat projectvoorstellen bij elkaar, er zijn heel wat
interessante ideeën die leven binnen onze groep.

Donderdag hadden we een drukke namiddag: zelfevaluatie project, verjaardag vieren van
Arthur ***GELUKKIGE VERJAARDAG EN BEDANKT VOOR DE TRAKTATIE***,
zoektochtspel op school en reclameronde voorbereiden.
Vrijdag zullen we met een kritisch oog de reclames bekijken en maken we de keuze voor
ons nieuw project!

Breng dus allen na het verlengde weekend heel wat opzoekinfo en andere interessante
zaken rond het project mee!
Groetjes,
Alice, Rune en de feniksen

Leefgroep 5 / De Wolkenvangers
Dag beste lezers,
maandag hebben we samen met juf Lisa over Wapenstilstand geleerd. De rest van de
week hebben we gesprokkeld, onze reclameronde voorbereid, reclame gemaakt en
gestemd voor een nieuw project. Wat het is geworden weten we - nu we dit schrijven nog niet. Als jullie dit lezen, weten wij het al wel. Zijn jullie ook benieuwd?
Groetjes van de wolkenvangers

LEEFSCHOOLSPAGHETTI-FEEST : 22/11/2014
Dit jaar wordt er weerom een grootse spaghettiavond georganiseerd door de
oudervereniging van onze leefschool ter spijzen van hongerigen en kas. Zowel eigen
leefschoolgezinnen als familieleden, vrienden en andere sympathisanten zijn hierop van
harte welkom.
Voor het etentje dat doorgaat in de nieuwe refter worden er drie eetmomenten voorzien:
Eetmoment 1: van 17u30 tot 18u30
Eetmoment 2: van 18u30 tot 19u30
Eetmoment 3: van 19u30 tot 21u00

We serveren spaghetti bolognaise of vegetarisch à volonté voor zowel volwassenen als
kinderen, met een aperitiefje. Er is ook mogelijkheid tot nakaarten in onze ondergrondse
leefschoolbodega.
Inschrijven is mogelijk via het invulstrookje (meegeven met uw kind) of een mail naar
bs.oosterzele@g-o.be. De betaling dient vooraf te gebeuren. Dit kan cash via uw kind of
via overschrijving op VZW Vereniging De Leefschool, rekeningnr. BE 53 3631 2900 1653
met vermelding van: naam (ouder van…- klas…). De avond zelf kunnen de bestelde
tickets opgehaald worden aan de kassa aan de ingang van de refter van de nieuwbouw.
Mensen die graag willen meewerken aan het succes van de avond (opbouwen vrijdag,
bar, afwas,…) kunnen steeds contact opnemen met Leen (leen.veraverbeke@telenet.be)
of met Guy (guy.vandaele@icloud.com).
Hopend op ook dit jaar een denderend succes dankt de oudervereniging u reeds bij
voorbaat.
De integrale opbrengst wordt welbesteed aan het verder uitbouwen van een boeiende,
leerrijke leefomgeving voor onze kinderen.
Ik ………………………………………………………..ouder van
……………………………………..
uit klas ……………………………….. schrijf in voor de spaghettiavond op 22 november
2014.
0 Eetmoment 1: van 17u30 tot 18u30
0 Eetmoment 2: van 18u30 tot 19u30
0 Eetmoment 3: van 19u30 tot 21u00
……… x spaghetti bolognaise volwassene aan 12 euro

= ……………………..

……… x spaghetti vegetarisch volwassene aan 12 euro

= ……………………..

……… x spaghetti bolognaise kind aan 7 euro

= ……………………..

……… x spaghetti vegetarisch kind aan 7 euro

= ……………………..
totaal:

……………………..

DE STAD VAN AXEN IN DE KIJKER

De komende periode is een periode van krijgen, ontvangen, genieten van
lichtjes, kerstbomen, versierde klassen, huizen. We vonden het dan ook
een goed idee om met de kinderen in deze periode eens stil te staan rond
de poes en de wasbeer.
Jullie worden het al een beetje gewoon. Hierbij al wat informatie over de
poes
Achtergrondsinformatie
Deze ax kent verschillende fasen : vragen, krijgen, genieten en bedanken.
Als kind zorgen je ouders voor veel zaken zoals onderkomen, geld, eten,
… Een tendens binnen onze maatschappij is dat als iets stuk is, gewoon
iets nieuws wordt gekocht. Onze kinderen zouden wel eens kunnen
denken dat alles gratis is.
Daarnaast hebben we ook sommige kinderen die een behoefte hebben
en dit niet durven te vragen. Ze zijn niet geleerd om voor eigen behoeften
op te komen.
Anderen vinden het dan weer lastig om te krijgen, te ontvangen. Ze doen
het liever alleen en zijn soms wat bang dat er wederdiensten gevraagd
zullen worden.
Ook is het goed om te zien hoe men zaken aanneemt. Is men verlegen of
beschaamd of eerder blij, open en spontaan ? Als men het aangebodene
met open armen ontvangt, erdoor groeit, … dan geniet je ervan en dat
druk je uit in woorden,…

Een goedgemutste poes is een poes die durft vragen zonder te eisen, die
niet dramt of die niet ongelukkig is, als men zijn zin niet krijgt. Een
slechtgemutste poes is er één die opeist, opvordert, dramt.
Gezond genietend gedrag
Dit kind laat zich iets welgevallen en geniet ervan. Ze vraagt op een
beleefde manier om hulp of om wat ze nodig heeft, maar laat anderen er
ook van genieten. Ze profiteert niet. Ze laat zich behelpen waar nodig en
geniet van een beloning. Thuis laat ze zich verwennen. Ze geniet van haar
vriendschappen en gaat er op een gezonde manier mee om.
Problematisch genietend gedrag
Er zijn kinderen die voortdurend geholpen willen worden. Ze zijn eerder
gericht op hun voordeel. Ze nemen gewoon spullen zonder te vragen en
geven die zelfs soms niet terug. Ze worden ook heel boos als er niet aan
hun wensen wordt voldaan.
Anderzijds zijn er ook kinderen die niets durven vragen. Ze stellen zich
hulpeloos op. Ze gaan ervan uit dat het ofwel voor hun wordt gedaan of
ervaren het als falen.

KINDERTHEATERFESTIVAL / SPEKKEN
Jullie zijn allemaal welkom in het Tinnenpottheater Gent voor de voorstelling : spekken
Waar : Duo Abbraccio (papa van Jits en Flore)
Hun familievoorstelling 'Bas weet het niet!' (4 tot 7j) spelen.
Wanneer : 21dec om 15u30.
Meer info op
http://www.uitbureau.be/default_uit1.aspx?ref=ACAV&lang=NL_UIT
of www.duoabbraccio.be

Wat als vrienden maken helemaal niet zo gemakkelijk is... gewoon omdat je anders
bent... of is het omdat anderen denken dat je anders bent?
Een voorstelling over jezelf ontdekken in relatie tot de andere en de moeilijkheden die
daarbij horen... over de eenzaamheid maar tegelijk de kracht en dapperheid die soms
nodig is om hiermee om te gaan. Aan de hand van een prikkelend muzikaal theaterspel
zien we hoe Bas, een wolf die lief wil zijn, worstelt met vooroordelen en stigmatisering.
Meneer de mens, een guitige, vriendelijke weldoener ziet hier echter zijn kans om Bas op
weg te helpen...
Een intieme voorstelling rijk aan mime- en poppenheater met live muziek voor kleine
rakkers en andere lieve wolfjes.
Deze voorstelling is bedoeld voor schoolgaande derde kleuters en eerste leerjaar.

Spel: Pieter Elias & Hannes Goffin
Muziek: Pieter Elias
Coach: Walter Janssens (oa. Manmanman, regie KOMMIL FOO, …)
Geïnspireerd op een verhaal van Lieve Van Passen
Decor: Hilke Goffin, Mark Goffin & Hannes Goffin
Pop: Lieve Van Vlierberghe
Met dank aan GC DeKluize Oosterzele

Bedankt!
Vriendelijke groeten
Hannes

SVS
Op woensdag hebben enkele kinderen van leefgroep 3 deelgenomen aan
gymnastiekland. Ook dit jaar was het weer een heel leuke activiteit. Foto's zijn binnenkort
tezien op de website.
Onze volgende activiteit op de kalender is onze leuke swimmathon. Dit voor de kinderen
van niveau 3 tot en met niveau 6. Dit zal ook dit jaar terug doorgaan in het Gaversbad te
Geraardsbergen. Wie hier graag mee gaat, gelieve het strookje in te vullen en dit ten
laatste af te geven op vrijdag 14 november. Zodat ik de inschrijvingen kan doorgeven.
Inhoud zwemactiviteit
Elke ploeg krijgt vooraf een baan toegewezen. De leerlingen staan aan de start, springen
of duiken na het startsignaal één voor één in het water en zwemmen naar de
overkant. Daar verlaten ze het water en keren al stappend terug naar hun startplaats en
herbeginnen. De bedoeling is om zoveel mogelijk lengtes te zwemmen per ploeg en dit
gedurende 6 of 7 minuten. Elke ploeg zwemt in totaal 3 sessies van 6 of 7 minuten. Na
elke sessie wordt een rustpauze ingelast. Ondertussen zwemt een andere reeks van
ploegen. Bij elke zwembeurt wordt er ook van baan gewisseld zodat de stapafstand op
het einde voor elke ploeg gelijk is.
Per sessie kunnen 2 of 3 reeksen van max. 6 ploegen deelnemen.
Voor het opmaken van de rangschikking wordt het aantal gezwommen lengtes van elke
sessie opgeteld en gedeeld door het aantal deelnemers van die ploeg. Wie het hoogste
gemiddelde heeft is de winnaar.
Sportieve groeten,
Juf Marjolein
Agenda
26/11/2014: swimmathon: 3de tot 6de leerjaar
4/02/2015: Tss 4 vuren: 3de en 4de leerjaar
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

