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EDITORIAAL
Beste ouders,
Deze flashboem werd samengesteld door Jade en Fil uit het 6e leerjaar.
Een primeur dus ...
Veel leesplezier!

Leefschoolnieuws van Martine
Inschrijvingen:
Vanaf heden worden alle resterende plaatsen opengezet voor iedereen.
Wens je meer info over de school dan kan je best telefonisch contact
opnemen met de directie op het nummer 09/362.49.63.
Eerste steenlegging van ons amfitheater:
Zoals je al kon lezen via een smartschoolbericht wordt op 01/04 om
11.00u de eerste steenlegging gevierd. Op een heel bijzondere wijze
zullen kinderen uit alle leefgroepen hierbij betrokken worden en hopelijk
kan jij je die dag ook vrijmaken om erbij te zijn. De pers is alvast
uitgenodigd. Jij komt toch ook hé ?
Met vriendelijke groeten Martine

AGENDA
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

25/03: etentje
28/04: forum
02/05: facultatieve dag
03/05 t.e.m. 05/05: lg 4 GWP
12/05: forum
13/05: eerste Communie
15/05: oudervereniging
20/05: lentefeest
24/05: pedagogische studiedag
31/05 t.e.m. 02/06: N2 GWP
06/06: facultatieve dag
07/06: pedagogische studiedag
10/06: leefschoolfeest
20/06: oudercomité
23/06: forum – uitreiking
leesdiploma’s N1
▪ 27/06: oudercontact
▪ 29/06: proclamatie N6
praatcafés:
▪ 24/02
▪ 31/03
▪ 27/06

MENU
Leefgroep 2 | Kikkertjes en Schildpadjes
Knippen, schilderen, tekenen van planeten en raketten. Druk in de weer
met het maken van ons zonnestelsel en het ontwerpen van onze
waterraket. De teams zijn gevormd en zijn samen aan de slag gegaan.
Voor de een wat moeilijker dan voor de andere, je merkt onmiddellijk
wie een geboren leeuw is en wie eerder een kameel. Daar nog vele
weetjes bij en onze week was snel voorbij. In de kikkertjesklas hadden we
ook nog een verjaardag te vieren, nl. van Milla die 5 jaar is geworden.
Proficiat lieve meid, het was een super leuk en lekker feestje.
Toedeloe,
Sofie en Valentine

▪ Zie website

DEADLINES
▪ Elektronische inzendingen stuur je
voor donderdag 12.00u naar
bs.oosterzele@g-o.be
▪ Inzendingen op papier dienen
voor woensdag 11.30u
binnengebracht te worden op het
secretariaat.
▪

Leefgroep 3 |Zeepaardjes en Maanvisjes
Maandag deden we verder aan het opzoekwerk in boeken en we gingen ook ten rade bij mister Google. Die
weet veel zeg!
Dinsdag hadden we een heel drukke dag. In de voormiddag gingen we op bezoek naar SanoRice, de
rijstwafelfabriek in Zottegem. De meerderheid van de wafels die daar worden gemaakt, worden verkocht in
het buitenland. In de verre landen waar we nu over leren! We konden ook al onze vragen stellen. In de
namiddag hebben geturnd in de sporthal en tijdens de les muzische hebben we gestempeld met allerlei
gevonden materialen in de klas. Legoblokjes, bekers, touw, verfrommeld papier, tangrams,… konden we
gebruiken om Afrikaanse patronen te stempelen op een stuk stof. Daarna maken we er een Afrikaans
kussentje van.
Woensdag een zwembad bijna voor ons alleen! Een heel ontspannen zwemles.
Donderdag leerden de juffen ons hoe we nu een kussentje moeten naaien. Op en onder en op en onder…af
en toe in de vinger prikken kan geen kwaad! Hihi…
Vrijdag werkten we ons opzoekwerk verder af. We gaan ook alles wat we geleerd hebben op een
reuzengrote wereldkaart plakken. Spannend!

Leefgroep 4 | Gekko’s
Vorige week:
Maandag hebben we een workshop gedaan met clownsneuzen en we hebben ook de geschiedenis gedaan
van het theater. Dinsdag was het Lotte haar verjaardag en toen hebben we popcorn gegeten .
Woensdag was het actua van Fleur, Kobe en Gust. Volgende week maandag gaat het vierde naar de BIB
en woensdag was het SVS schaatsen. Dat was leuk.
Deze week:
Maandag is het 4de naar de bib geweest. Maandag was het een actua van Timpe en Rune. Dinsdag was er
een expo van van Mirre en Marik. Hun expo ging over de blobvis. Dinsdag vierden we ook Luna haar
verjaardag.Vandaag was er een actua van Xandres, Toine en Bas. Het was leuk.
Groetjes van Bram en Timpe.

Leefgroep 4 |Stokstaartjes
dinsdag: workshop theater over gevoelens (bang, boos , blij en verdrietig) en we hebben een klim en
klauterparcours gedaan.
donderdag: gaan turnen met 5 en 6.
vrijdag: techniek workshop theater.

GEZOCHT NIEUWE THEEPOT!! want de onze is stuk !!!!!!!
groetjes,

Bran en Toon

Leefgroep 5 | Feniksen
DE VIJF FENIKSENMUFFINS
Ingrediënten:
• 630kg zalige feniksen
• De vijf perfecte dagen
• twee theelepels godsdienst en zedenleer
• Een mespuntje niveauwerk
• Een snuifje OVSG techniek
• Een klontje OVSG lichamelijke opvoeding
• Een litertje elektrospel menselijk lichaam
• 100g verkeersopdrachten voor het vijfde
• Een bloemzak vol speeltijd
• Een kopje melk met turnen
• Actuazout
• Expopeper
• Een grote schep goeie, lieve, leuke, coole, stoere juf.
Bereiding:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Zet wat feniksen op een perfecte dag en meng het met een mespuntje niveau. (Mattias)
Doe er een lepel godsdienst en zedenleer bij met een groot stuk uit de zak met speeltijd. (Myrthe)
Om het helemaal compleet te maken doe er nog een grote schep coole… juf bij en de eerste
maandagmuffin is klaar. (Eden)
Neem wat zalige feniksen, meng dat met een beetje expopeper en je hebt de basis van de
dinsdagmuffin. (Joshua)
Doe er nog wat niveauwerk bij en wat lopende OVSG. (Felix)
Maak het dan nog af met wat slagroom gemaakt van OVSG techniek (niveau 6). (Fil)
Voeg er dan 50gr verkeeropdrachten bij voor niveau 5, meng even goed en klaar is die
dinsdagmuffin. (Isha)
Voor de woensdagmuffin meng je een snuifje niveau met wat zalige feniksen. (Linde)
Roer er de juf door en woensdagje is af. (Sofie)
Voor de donderdag nemen we de voorlaatste schep feniksen maar laat het actuazout
achterwege. (Siebe)
Neem het overschotje turnmelk en doe er wat niveauwerk bij en mix alles tot een papje. (Isahlie)
Doe er een kleine lepeltje feniksenlied bij en de donderdagmuffin is klaar. (Eli)
Voor de laatste muffin heb je alle zalige feniksen, de zalige, coole en stoere juf en nog wat niveau
nodig. (Noor)
En doe er ook nog de rest van de bloemzak speeltijd bij. (Nikki)
Meng er nog wat klachten- en pluimensaus onder. (Arno)
Pak een snuifje verkeer en gooi het erbij. Mix alles door elkaar en hij is klaar. (Maïté)

Giet alles in een vormpje en zet het in de oven. De volledige week is nu klaar!
Haal hem uit de oven en smullen maar!
Smakelijk!
De feniksen en de juf

SVS activiteiten
Hallo sportievelingen,
Hieronder vinden jullie de woensdagnamiddagactiviteiten voor dit schooljaar!!!!
22/3:
Dans te Zottegem
voor niveau 1 en 2
26/4:
Kidstennis te Brakel
voor niveau 1 en 2
De kinderen krijgen steeds 2 weken voor de activiteit een brief mee met meer info en waar ze zich dan
kunnen mee inschrijven.
Sportieve groeten,
Marjolein

Nieuws Van Zara
22 maart. Nog 6 keer slapen en wij vliegen naar Zaventem. Mijn gedachten dwalen af naar een jaar
geleden, naar de vreselijke aanslag die daar toen plaatsvond. Het lijkt alsof geweld en terreur het laatste
half jaar onbestaande waren. Wij vertoefden in onze eigen vredevolle wereld vol natuurpracht en rust.
Jammer dat het voorbij is? Ja en nee. Wellicht omdat we ons instellen op huiswaarts keren, verlangen we
daar ook sterk naar. Was onze reis nog langer gepland, dan zouden we zeker verder genoten hebben. Maar
toch, zeker voor Zara is het hoog tijd om terug te keren naar hààr wereld. Wat ze op ons avontuur beleefde,
neemt niemand haar ooit af. De vele indrukken en bijzondere ervaringen zullen haar wereldbeeld vast en
zeker verruimd hebben. Benieuwd hoe ze dit allemaal zal verwerken de komende tijd.
Ook op mij heeft deze lange reis een impact gehad. Ik ben ervan overtuigd dat reizen je rijker maakt. Je
stelt je vragen die je je thuis niet stelt, ja zelfs over jezelf. Ook dat is een zekere vorm van groeien. Reizen is
ook loslaten: je ontmoet mensen en dingen die je begroet om er dan weer afscheid van te nemen. Maar
onwillekeurig zal daarvan wel een restje blijven plakken, op je netvlies of ergens vanbinnen in je hart.
Verder leer je naast al het mooie ook omgaan met de keerzijde van de medaille. Het lijken details maar
toch. Het weer is niet altijd wat je verlangt (te winderig, te heet, te koud, te nat, ...), de plaats waar je
campeert is iets te dicht bij een baan (hé John?), de wijn of de choco is op en er is geen winkel dichtbij, geen
Wi-fi net als je vriendinnen vakantie of weekend hebben, de muggenbeten jeuken, de bloedzuigers doen je
huiveren, de wandeling duurt te lang (hé Zara?), de verveling slaat toe want je kan letterlijk niet uit de
voeten. Dit laatste heb ik lijflijk ondervonden. Door een onverklaarbare reden heb ik een 3-tal weken
moeizaam kunnen stappen. Ik bleek een knieblessure te hebben gepaard gaande met veel pijn. Gelukkig
gebeurde dit de laatste etappe van onze reis en ben ik ondertussen min of meer hersteld. Maar nogmaals,
het zijn details. Het mooie is dat je voor alles terugvalt op elkaar. Hierdoor is de verbondenheid tussen ons
drieën immens. John en ik, John en Zara, Zara en ik, en dan natuurlijk wij in trio. Je deelt lief en leed, tranen
van geluk en verdriet. Babbeltjes, knuffeltjes, spelletjes, stiltes, gevechtjes, kriebeltjes, plagerijtjes en die
vele momenten van verwondering die onbeschrijflijk zijn. "Besef je wel waar we ons nu bevinden!" zal
ongetwijfeld dé uitspraak van de reis geworden zijn. En of we het beseffen! Het gemis zal later volgen. Als
we weer thuis zijn en in onze routine leven.
Eerst genieten van thuiskomen. Familie en vrienden die we zo lang gemist hebben terug zien, ons bed,
onze tuin, onze poes en kippen, onze school. Oost west thuis best. Zou dat geen gouden waarheid zijn?

Pimp je speelplaats: amfitheater

Spaghettitime
Spaghettitime !
Op zaterdag 25 maart serveert de oudervereniging terug spaghetti op de Leefschool ! Breng gerust familie
en vrienden mee.
Er is keuze tussen spaghetti vegetariana of spaghetti bolognaise (beiden à volonté). In het kader van het
jaarthema ‘gezonde voeding’ kunnen we de heerlijke vegetarische spaghetti warm aanbevelen (bereid door
Vers en Veggie uit Balegem). Aperitief en een dessertje zijn inbegrepen. Nagenieten kan in de backstage
bar met DJ Nicky.
We voorzien drie eetmomenten:
-

Eetmoment 1: 17u30 tot 18u30
Eetmoment 2: 18u30 tot 19u30
Eetmoment 3: 19u30 tot 21u00

Inschrijven kan tot en met dinsdag 21 maart via onderstaand invulstrookje (mee te geven met je zoon of
dochter) of door te mailen naar tomdeboever@yahoo.com.
Betaling vooraf via overschrijving op VZW Vereniging de Leefschool met rekeningnummer BE53 3631 2900
1653 (vermeld zeker de naam van je kind en zijn/haar klas).

Ik ……………………………………….. mama/papa van ……………………………
Uit klas ……………………………… schrijf in voor het spaghettifestijn op 25 maart.
0 Eetmoment 1

0 Eetmoment 2

0 Eetmoment 3

Broederlijk delen

Uitnodiging: boekvoorstelling met hoog Leefschoolgehalte!
Beste Leefschoolouders,

Ik ben Nathalie, de mama van Xandres (Gekko’s, niveau 4), Max-Emile (Wolkenvangers, niveau 6) en Isaura
(ex-leefscholer).
Vorig schooljaar deed een zonderlinge uitvinder zijn intrede op de Leefschool: Boris Bord. Hij was het
hoofdpersonage uit het spannend verhaal dat ik heb geschreven over het ontstaan van verkeersborden.
Elke week (gedurende 6 weken) mocht ik een stuk komen voorlezen in het toenmalige derde leerjaar o.l.v.
Juf Leen. http://www.nathaliestroobant.be/de-bijzondere-uitvinding-van-boris-bord/
Het verhaal ging verder en werd een boek! En bij een kinderboek horen … tekeningen. Wie Max-Emile een
beetje kent, weet dat zijn hartje sneller slaat als hij een potlood vast heeft. En Boris Bord begon te leven …
Ik ben dan ook heel blij jullie te mogen uitnodigen voor de boekvoorstelling van “De bijzondere uitvinding
van Boris Bord” op zondag 23 april, Ginstberg, Scheldewindeke. Onthaal start vanaf 10.15u, de presentatie
is voorzien van 10.30u tot 11.30u. Noteer alvast de datum in jullie agenda.
Kan je erbij zijn? Geef dan een seintje met vermelding van het aantal fans naar
nathalie.stroobant@hotmail.com of op 0486/034399.
Graag tot dan!
Nathalie (en Max-Emile natuurlijk)

P.S. Volg de voorbereidingen mee op Facebook: https://www.facebook.com/stroobantnathalie/

