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E D I T O R I A A L

AGENDA

Beste ouders,

 vrijdag 2 oktober: schoolfotograaf
 donderdag 29 oktober:
grootouderfeest
 vrijdag 4 december: sint op school
 donderdag 17 december:
oudercontact
 vrijdag 8 januari: nieuwjaarsreceptie
 woensdag 27 januari: pedagogische
studiedag
 zaterdag 5 maart: kinderactiviteit
 woensdag 13 april t.e.m. vrijdag 15
april: boerderijklas N2
 zondag 17 april: lentefeest/eerste
communie
 woensdag 20 april: pedagogische
studiedag
 woensdag 4 mei: facultatieve dag
 dinsdag 10 mei: scholengordel voor
leefgroep 5
 dinsdag 17 mei: facultatieve dag
 woensdag 18 mei: facultatieve dag
 zaterdag 4 juni: leefschoolfeest
 maandag 27 juni: oudercontact
 dinsdag 28 juni: proclamatie N6

het was een warme zondagmiddag op de leefschool. Pimp-jeaperitief was een gezellig samenzijn van ouders en
leerkrachten. Lekker knabbelen en fijn spelen voor de
kinderen. Dank voor jullie aanwezigheid! Meer foto’s te zien
op de website.
Onze lopertjes deden het verder fantastisch goed op de
veldloop. Een pluim voor iedereen die de benen van onder
het lijf spurtte! En bravo voor al het talent in leefgroep 5. Hun
talentenshow vrijdagavond was geweldig!

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.

LEEFSCHOOLNIEUWS VAN MARTINE
Kraantjeswater op onze school:
Het kraantjeswater in onze school wordt aangeleverd door de openbare watermaatschappij en
wordt vaak en goed gecontroleerd. Daarnaast wil ik tevens melden dat er geen
loden waterleidingen aanwezig zijn in onze school. Dit werd door Djuro en een deskundige
ouder een aantal jaren geleden en opnieuw deze maand gecontroleerd en vastgesteld. Wij
selecteren enkel de koudwaterkranen als aftappunt voor drinkwater. We laten om hygiënische
redenen kinderen niet rechtstreeks van de kraan drinken. We gebruiken herbruikbare bekers of
karaffen en spoelen deze na gebruik uit en wassen ze regelmatig af met de hand of de
afwasmachine. Daarnaast wordt door het onderhoudspersoneel het onderhoud van de kranen in
alle lokalen telkens meegenomen. Ook het onderhoudspersoneel heeft een planning gekregen
om de leidingen te spoelen na een lange periode van stilstand (vakantie). Door te spoelen
kunnen geen metalen of kiemen zich opstapelen in de leidingen.
Met vriendelijke groeten,
Martine

Leefgroep 2 | De kikkertjes en de schildpadjes
Maandag waren we super blij met het zien van al die leuke projectmaterialen. Alvast bedankt
voor het goede zoekwerk want een geslaagd project hangt ook af van het meegebrachte
materiaal. Met onze neuzen in de vele boeken zijn we tot verschillende projectvragen gekomen
en hebben we leuke ideeën om te knutselen. We willen ons namelijk echt transformeren in een
ridder of een jonkvrouw/prinses. Hoe die er juist uitzagen gaan we nog even moeten opzoeken
en de juiste materialen verzamelen. In de hoekjes zijn de draken/ridders en prinsessen al in volle
actie en kan het spel beginnen. Met ridderlijke 'voorzichtigheid' worden de wapens getrokken
en met de sierlijkheid van een prinses wordt de dans geopend. Plezier alom. Ook tijd voor wat
lekkers want er waren opnieuw kindjes jarig: proficiat aan Maxent die 4 is geworden en Bram &
Linde werden 5, euh samen 10 kaarsjes op onze verjaardagstaart, jaja. Proficiat en bedankt voor
de lekkere cakejes.
Toedeloe,
Sofie & Valentine

Leefgroep 3 | Zeepaardjes
Dag iedereen,

Deze week werd nog hard gewerkt aan ons project. We
werkten ons opzoekwerk af en hebben al geleerd hoe je
verschillende vissen kan tekenen met een stappenplan. We
leerden ook nog een lied over ‘Dimi de Goudvis’. Eigenlijk is
zijn naam ‘Labroides Dimidiatus’, maar wij zeggen ‘Dimi’
voor de vrienden. Hij ontsnapt uit zijn bokaal en gaat op
avontuur naar een koraalrif in Australië, maar daar gaat het
mis… Op het forum van vrijdag hoor je de rest.
In N2 begon de juf met voorlezen in het boek “de vreselijke twee”. Het gaat over een
grappenmaker en we hebben al heel hard moeten lachen.
We begonnen deze week ook aan een nieuwe vrije tekst. De vrije teksten worden in de gang
opgehangen, want ze vragen erom om gelezen te worden!
Tot volgende week met meer nieuws!
Baaibaai,
Shirley & de Zeepaardjes

Leefgroep 3 | Stokstaartjes
Maandag :Vandaag hebben we 3 filmpjes gezien over elektriciteit.
Dinsdag:in project hebben we veel leuke weetjes te weten gekomen met meester Arne bv:dat
barnsteen statisch is .
woensdag: het was geen school
donderdag: we hebben veel experimentjes gedaan bv: met een ballon in je haar wrijven, een
waterstraal aantrekken met een ballon. Allemaal proefjes rond statische elektriciteit.
Morgen komt de papa van Annelies om dingen uit te leggen over elektriciteit.
vele groetjes,
Eden, Annelies, Ella, Hasse ,Arne en Leen

Leefgroep 5 | De wolkenvangers en feniksen
Beste mensen,
Deze week hebben we vooral geoefend voor onze talentenshow waar velen van jullie
waarschijnlijk naar toe komen. In onze klas is er heel veel talent aanwezig. Het wordt een show
vol afwisseling.
Vele groetjes Jade

SVS
Aan al onze lopertjes een DIKKE PROFICIAT!!!!!!!
Jullie hebben het weer heel goed gedaan.
Er hebben dit jaar 42 kinderen deelgenomen wat een mooie opkomst was.
Onze volgende activiteit is op 21 oktober, hier kunnen de kinderen van het derde en vierde
leerjaar een initiatie badminton volgen in Sporthal De Kluize. Kinderen krijgen volgende week
hun brief mee.
Sportieve groeten,
Juf Marjolein

Volgende activiteiten:
(16/9

voetbal

niv. 3 en niv. 4

Zottegem)

21/10

badminton initiatie

niv. 3 en niv. 4

Oosterzele

2/12

swimmathon

niv. 3 tot niv. 6

Geraardsbergen

(16/12

unihockey

niv. 5 en niv. 6

Zottegem)

3/02

badminton dubbel

niv. 5 en niv. 6

Oosterzele

17/02

tussen 4 vuren

niv. 3 en niv. 4

Zottegem

9/03

netbal

niv. 5 en niv. 6

Oosterzele

23/03

dans

niv. 1 en niv. 2

Zottegem

23/03

ijsschaatsen

niv. 3 tot niv. 6

Liedekerke

25/05

minivoetbal

niv. 5 en niv. 6

Oosterzele

Sportsnack

Sporten is gezond.
Een gezonde geest in een gezond lichaam!
Daarom bieden wij de leerlingen meer bewegingskansen aan.
Dit naschoolse sportaanbod, SPORTSNACK, wordt onmiddellijk na de lesuren
georganiseerd onder bekwame en kwaliteitsvolle begeleiding. De lessen gaan door op de
school zelf zodat geen extra verplaatsingen nodig zijn.

programma: Atletiek
voor: leerlingen van leefgroep 3, 4 en 5
wanneer: maandag 28/09, 05/10, 12/10, 19/10 en 26/10

