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AGENDA

lieve mensen,
vooreerst, proficiat! Je leest voor de eerste keer de gloednieuwe
versie van onze getrouwe schoolkrant.
In naam van het ganse team heet ik je hartelijk welkom.
Onze flashboem (ja, zo blijft de schoolkrant noemen) zal je
wekelijks verrassen met nieuwtjes, mededelingen, zoekertjes,
vraagjes, tekeningen, oproepen, enz.
Wij zouden het fantastisch vinden, mocht je de vaste gewoonte
hebben om ons elke week door te nemen van A tot Z.
Geen tijd? Geen excuus. Print hem uit en neem hem mee naar het
kleinste kamertje van je huis.
Niet interessant? Eén keer doen en je kijkt al uit naar de volgende
editie.
Veel genot!
Izabel

GEVRAAGD | GEZOCHT
Dag poezenliefhebbers,
willen jullie graag een
schattig, braaf, zindelijk
klein poesje?
Kom er gratis om bij Zara
en juf Izabel!
poezelige knuffel
0494196666 of op school
bij Izabel

 13 september 2011 – 20u
oudervereniging
 15 september 2011
fietscontrole
 17 september 2011 - 17u
startviering, Ankerkerk
 20 september 2011: leerlingenraad
 10 oktober 2011 - 20u
startvergadering Lentefeest
 27 oktober 2011 van 14 – 15.40u
grootouderfeest
 13 januari 2012 – 18u
nieuwjaarsreceptie
 22 april 2012
lentefeest
 2 juni 2012
leefschoolfeest

MENU
 Maandag 12/09: soep + spaghetti
Bolognaise met gemalen kaas
 Dinsdag 13/09: soep + vegetarische
gyros/vleesgyros met rijst en 4
soorten fijne groentjes
 Donderdag 15/09: soep + stoofvlees
met rauwkost en frieten
 Vrijdag 16/09: soep + hamburgers
met stamppot van broccoli

DEADLINES
 Inzendingen op papier dienen voor
woensdag 11.30u binnengebracht te
worden op het secretariaat.
 Elektronische inzendingen stuur je
voor donderdag 16.00u naar
flashboem@leefschool.be.

De Leefschool
Keiberg 11 | 9860 Oosterzele
Tel. 09 362 49 63 | fax 09 362 81 09
E-mail: secretariaat@leefschool.be
Website : www.leefschool.be

LEEFGROEPBERICHTEN
Leefgroep 1 | Schelpjes
Een nieuw jaar, veel nieuwe gezichtjes. Luca, Luca, Liesl, Briek, Mayako en Auke; hartelijk welkom!
Een nieuw jaar en bijhorende emoties. Van blije gezichtjes en Lukas zijn 'hier ben ik!' tot groot verdriet.
Laten we er samen een mooi jaar van maken!
Katrijn & Nele

Leefgroep 2 | Schildpadjes
Graag heet ik iedereen van harte welkom in ons klasje. De ouders en de kindjes: Niels, Siel, Pablo, Andreas,
Alexander, Adha, Lara, Linde, Eden, Ella, Hasse, Yune, Mirre, Marik, Bram, Xandres, Lobke, Fleur, Bas,
Rune, en Ollie, onze klaspop. Het belooft een fantastisch mooi schooljaar te worden, want er hangt een
supertoffe sfeer in de klas. We kregen ook al eens een welgemeende "bonjour" van Tortue, onze franse
schildpad, en we vierden de verjaardag van Lobke. Zij werd 4 jaar in augustus. Dit konden we toch niet aan
ons laten voorbijgaan zonder een mooie kroon en lekkers van de klas. Nogmaals een dikke proficiat, en vele
groetjes van juf Sofie.

Leefgroep 2 | Kikkertjes
Allereerst wil ik iedereen welkom heten in ons kikkerklasje. Ik ben heel blij om terug aan de slag te zijn,'t is
eens wat anders dan altijd pampertjes verversen en fruitpapjes te maken.
We zijn er deze week al goed ingevlogen en zijn in ons klasje op ontdekkingstocht gegaan. Welke hoekjes
zijn er? Wat kunnen we daar allemaal doen? En heel belangrijk wat zijn de regels en afspraken in deze
hoekjes. We hebben nog niet alles kunnen ontdekken en we doen daar volgende week zeker mee verder.
Ook was het deze week een feestweek, we hebben alle verjaardagen gevierd van de kindjes die jarig waren
in augustus. Dat waren Leonie, Selma, Isahlie en Niels. Allen zijn ze 5 jaar geworden in de vakantie. Een
hele dikke proficiat. Om dit te vieren hebben we gesmuld van alle lekkernijen.
Van taarten tot cake en van appelsap tot appelsiensap. Merci voor de leuke traktaties. Bij het vieren van de
verjaardagen zijn we tot de ontdekking gekomen dat Max de klaspop nu ook Frans spreekt. Hij is in de
vakantie naar Frankrijk geweest en heeft daar heel veel franse woordjes geleerd. Gedurende het jaar gaat
hij die ook aan ons leren. Dat wordt spannend!
Verder hebben we ook al schilderijen gemaakt aan de schildersezels en kikkertjes leren stempelen met
onze duimen.
Kortom een gevulde eerste week, vol plezier, leuke ontdekkingen en veel lekkere dingen.
Een fijn weekend allemaal en tot schrijfs.
Toedeloe, Valentine
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Leefgroep 3 | Zeepaardjes en maanvisjes
Dag iedereen,
Wij hebben deze week al flink niveau
gedaan. Niveau 1 leerde reeds enkele
lettertjes en woordjes. Niveau 2 is nog
eventjes aan het herhalen wat we vorig
jaar hebben gezien.
We hadden deze week ook onze eerste
les muziek en turnen. Op het forum
hebben we dan ook ons liedje laten
horen aan iedereen.
Donderdagmiddag mochten de kinderen van niveau 1 nog eens terug naar de kleuterklas om nog eens met
hun vriendjes daar te gaan spelen. Niveau 2 is dan gestart met het uitwerken van de schildpadhoek voor in
de klas. Als er mama's of papa's, oma's of opa's zijn die ons willen helpen dan zijn die zeker welkom. Wij
zouden graag schildpadjes maken in het stof, deze hebben we wel al uitgeknipt maar deze zouden wel nog
aan elkaar moeten genaaid worden. Wie kan ons helpen????
Lieve groetjes,
De juffen

Leefgroep 4 | Stokstaartjes
We leerden de nieuwe kinderen kennen van de klas. We speelden een spel waar we via de plattegrond van de
school allerlei opdrachten deden. Bovendien maakten we een plattegrond van de klas en een legende bij de
plattegrond van de school. Deze week werkten we rond de windroos. Tot nu toe hebben we van niveau alleen
nog maar herhaling gehad. Juf Gaëlle maakte een foto van ons en daar tekenen we een gekke hoed op.
Dit was het dan.
Tot de volgende keer
Katrijn en Chiel
Als echte stokstaartjes verkenden we volop de klas en de school. We neusden wat rond en leerden elkaar en
de juffen al wat beter kennen. We vormen stilaan een groepje en worden het schoolleven al weer wat
gewoon. Het was een fijne start en het wordt zeker een boeiend jaar.
hakuna matata de juffen

Leefgroep 5 | Wolkenvangers
Dag leefscholers,
De wolkenvangers zijn in de wolken! Ons eerste project is lopende: Hoe organiseren we Olympische spelen.
Donderdag hebben we in groepjes van drie, vragen en doe-dingen bedacht. Daarna haalden we met de
ganse klas de goede vragen eruit. Onze reclamerondes die we op dinsdag uitvoerden, waren boeiend en
spannend. Jammer voor de groep van technologie en oorlog. Het groepje over handel en geld heeft dan
weer uitstekend gescoord bij de feniksen. Maar wij gaan dus voor de sport!
Prettig weekend,
Noor en Marte
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LEEFSCHOOLNIEUWS VAN DE DIRECTIE
Goe de s ta r t
We zijn op 1 september gestart met 58 kleuters en 126 kinderen van de lagere.

Be da nki ng we b si tema k e rs
Eerst en vooral heel veel dank aan het communicatieteam. Jullie hebben dit fantastisch gedaan. Dikke
pluim. De website moest gebruiksvriendelijk en aantrekkelijk zijn en dat is jullie goed gelukt.

Fla s h boe m
Dit is onze wekelijkse schoolkrant. Heb je je mailadres reeds doorgegeven dan krijg je die elke
vrijdag in je mailbox. Je kan uiteraard de flashboem ook via onze website lezen.

Re is b log j uf C a rme n
Juf Carmen vertoeft momenteel met haar gezin in een ander stukje van de
wereld. Wil je haar reisverslag volgen dan kan je dit doen via

www.tangatanga.com/mundimanopa/

Ve ilig hei d
Om de veiligheid aan de schoolpoorten te verhogen zal er nu ook van 8.30 tot 8.45 en van 15.40 tot 15.55
toezicht zijn aan de poort van de Groenweg. Kinderen die op eigen houtje de school verlaten moeten een
toelatingsbriefje van de ouders binnen brengen. Kinderen wachten op de speelplaats of in de speelzaal om
afgehaald te worden of gaan mee met de gemachtigde opzichter tot aan het hekken.

Ve ilig in he t verke e r
Fietsencontrole door de politie op donderdag 15 september in de voormiddag.
Judomatten GRATIS te verkrijgen !
Wij hebben te veel judomatten. Heb je interesse stuur dan voor 15 september een mail met je naam en
aantal naar directie@leefschool.be.
Martine

Godsdienst
St ar tvie rin g
Beste ouders, kinderen, collega’s, …
Op zaterdag 17 september om 17u vindt naar jaarlijkse gewoonte de startviering plaats, dit jaar in de
Ankerkerk.
Wij zijn net als alle andere scholen en verenigingen op de parochie uitgenodigd om hieraan deel te nemen.
’t Zou ook heel fijn zijn om als leefscholers hier vertegenwoordigt te zijn.
Wie graag meegaat geeft mij een seintje, dit kan via mail: ann@leefschool.be of op 0474/507 336
Tot binnenkort.
Juf Ann
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Mos | Greenteam
Wij willen alvast het schooljaar goed inzetten en gaan opnieuw voor afvalarm.

Bro od d oze n - tip
Brooddoos, koekendoos en herbruikbare drinkfles zijn in dit geval echt een aanrader.
Een brooddoos maakt veel andere verpakkingsmaterialen overbodig. Een koekendoos in de boekentas van
je kind en een degelijke koekentrommel thuis maken immers individueel verpakte koekjes overbodig.
Een herbruikbare drinkfles, beperkt een berg aan tetra- en andere verpakkingen.
En de absolute toppers van dit schooljaar zijn de seizoensvruchten en – groenten, want hun afval is
composteerbaar.

Oudervereniging 13 september 2011
Alle geïnteresseerden zijn welkom om 20u. in de leraarskamer.
1. Verwelkoming + uitleg werking van de oudervereniging
2. Voorstelling website / nieuwe flashboem
3. Ideetjes vanuit het Praatcafé 09/09/11
4. Evaluatie leefschoolfeest/ duurzame markt schooljaar 2010-2011
5. Evaluatie ijsbrekersavond / infoavond
6. Info over komende leefgroepvergaderingen
7. Teams : welke activiteiten worden op de agenda gezet dit schooljaar ? Wie neemt het voortouw?
( bespreking wie – wat – waar – hoe ? )
8. Kalender opstellen vergaderingen / praatcafé / activiteiten
9. Mededelingen en rondvraag
- afspraken rond de tipi
- afspraken rond verzekering
- inschrijvingen gemachtigde opzichters
- ideetjes rond het stimuleren van de leerlingeninstroom
- leren leren door Paul Maes : dinsdag 29/11/2011 enkel voor leefgroep 5 (kostprijs € 510)
- zwemmen kleuters K3 (€ 10 per schooljaar per kind).
Tot dan !
Kristy ( mama Stan, Marik, Jurre )
oudervereniging@leefschool.be
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Uitsmijter
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Voorstelling
Sinds jaar en dag ben ik gebeten
door de microbe van het “creëren”.
Het is heerlijk om met je eigen
handen mooie dingen te maken.
Graag neem ik jullie mee in die
beleving!
Op verschillende manieren gaan
we creatief en artistiek aan de slag.
Zowel kinderen als volwassenen
krijgen een uitgebreid aanbod aan
activiteiten, workshops, kampjes.
Ontdek en ontwikkel je eigen
creativiteit en voel wat “scheppen”
met je doet!
Alles gaat door in een leuk atelier
temidden van een mooie, rustige en
groene omgeving waar het heerlijk
vertoeven is.
Kom, ervaar en geniet!

Aster Caemaert
Roosbroekstraat 10
9860 Scheldewindeke
0479/549.544
astercaemaert@hotmail.com

Pottendraaien

Aster Caemaert

We leren van een bolletje klei een potje draaien. Van een vormeloze massa
evolueren we naar kommetjes, tasjes,... We starten met de basistechniek
van het draaien en afdraaien (afwerken).
De geslaagde werkstukjes worden gebakken en afgewerkt met glazuur.
Gevorderden worden elk op hun eigen niveau begeleid.
Kom thuis in de betoverende wereld van het draaien.
De feesttafel zal op oudejaar pronken met uw eigen creaties.
Wanneer?
We werken in reeksen van 10 lessen op:
Donderdagvoormiddag of -avond
Donderdagavond van 19u tot 22u OF donderdagvoormiddag van 9u30 tot 12u30:
Data: 15/09, 22/09, 29/09, 6/10, 13/10, 20/10, 27/10, 17/11, 24/11 en 1/12
Zaterdagvoormiddag van 9u30 tot 12u30:
Data: 17/09, 24/09, 1/10, 8/10, 15/10, 22/10, 19/11, 26/11, 3/12 en 10/12
Kostprijs: 221 euro
(klei, bakken en glazuren van geslaagde stukken inbegrepen)

Klei-atelier / Boetseren
Wil je kennis maken met klei in al zijn aspecten , of heb
je reeds de liefde voor klei te pakken?
Binnen het klei-atelier wordt vooral geboetseerd en
komen eenvoudige afgiet-technieken aan bod.
Ieder kan op zijn eigen tempo en kunde aan de slag
maar daarbinnen word je vakkundig begeleid.
Je kan de opdracht volgen die aangereikt wordt of je
eigen idee tot uitvoering brengen.
Inschrijvingen per sessie (20€, materialen en gebruik
van de oven inbegrepen)
Dinsdagavond (19u - 22u) of
Dinsdagvoormiddag (9u30 - 12u30)
Data: 20/09, 27/09, 4/10, 11/10, 18/10, 25/10, 8/11,
15/11, 22/11, 6/12

Kunstbad

Heb je zin om artistiek bezig te zijn, maar weet je eigenlijk
nog niet goed wat je precies wil gaan doen?
Of ben je gewoon een duizendpoot die het leuk vindt om
van alles eens te proeven? Dan is deze reeks iets voor jou!
Binnen een reeks van 10 lessen exploreren we verschillende
technieken.
- boetseren: maak je eigen beeld in klei
- mozaïek: met oude scherven puzzelen
we een nieuw vrolijk en kleurrijk geheel
- schilderen: met acrylverf maken we één of een aantal
schilderijen
- tekenen: kennismaking met verschillende tekenmaterialen en technieken
- pottendraaien: initiaitie potjes draaien
Wanneer?
We werken in reeksen van 10 lessen
Maandagavond (19u - 22u) of
Maandagvoormiddag (9u30 - 12u30)
(niet in de schoolvakanties)
Data: 19/09, 26/09, 3/10, 10/10, 17/10, 24/10, 7/11, 14/11,
21/11, 28/11

Workshops voor kinderen

Pottendraaien voor kinderen
In de eerste namiddag leren de kinderen potjes
draaien op een electrische draaischijf. Pret verzekerd
en ook de prachtige resultaten komen als bij toverslag
te voorschijn!
In de tweede namiddag decoreren we onze gebakken
potjes met prachtige kleurtjes.
Je kan dan je potjes komen afhalen zodra ze een 2e
keer gebakken zijn.
Data: ( telkens van 13u30 tot 16u30
21 en 28 september
12 en 19 oktober
16 en 23 november
Kotprijs: per 2 lessen: 45€
(afgewerkte producten inbegrepen)

Dieren schetsen
Met houtskool en papier gaan we aan de slag en leren
we hoe we prachtige schetsen maken. Stap voor stap
worden de kinderen begeleid in de wereld van de
tekenkunst.
“Kunst”... jawel, want schetsen is meer dan een tekening maken. Schetsen is lijnen zetten, herzetten en weer
wegdenken. Schetsen is inkleuren en wegvegen.
Schetsen is op een ongedwongen en ontspannen
manier leren dat perfectie niet bestaat en dat net dat
onze tekeningen zo prachtig maakt.
Data: woensdagnamiddag van 13u30 tot 16u30:
5/10, 26/10, 9/11, 30/11 en 7/12
Kostprijs: 15€ per namiddag (maximum 8 inschrijvingen)

KINDERKAMPEN TIJDENS DE SCHOOLVAKANTIES:
Tijdens de shoolvakanties organiseren we ‘kunst- en ravotkampjes’.
De kinderen krijgen een heel ruim aanbod creatieve technieken die ze
elk hun persoonlijke toets kunnen geven. Op individueel niveau
worden alle kinderen begeleid om te creëren wat ze in gedachten
hebben en reken maar dat ze als ‘kunstenaar’ terug naar huis komen!
Wat doen we zoal? Teveel om op te noemen en altijd anders (tekenen,
schilderen, krassen, kleien, mozaïek, papier scheppen, gipsreliëf,
papier-maché, knutsels en frutsels, ..........)!
We maken telkens ontzettend mooie dingen en daarvoor-tussen-enna kunnen de kinderen heerlijk ravotten (of kletsen en genieten) ! Tijd
dus om weer aan de slag te gaan met alle materialen die we te pakken
kunnen krijgen, tijd dus om de kleuren van het doek te laten spatten,
tijd dus om te genieten van ‘buiten zijn’ en te voelen hoe de wereld en
wijzelf ontluiken!
Praktisch:
We starten telkens om 9u en eindigen om 17u. Opvang voor en na is
mogelijk (gelieve dan wel tijdig af te spreken).
Kostprijs: 100€ (of 20€ per dag; inschrijven voor één of enkele
dagen kan ook), materialen inbegrepen. Ook een fruitje in de vm en
een koekje en fruitsapje in de nm zijn inbegrepen. Drinkwater is er
uiteraard de hele dag voorhanden!
Meebrengen: kleren die (echt!) vuil
mogen worden (doe die kleren thuis
al aan!), lunchpakket, bij regen breng
je best ook laarzen mee.
Beperkt aantal inschrijvingen!
Kinderkampen tijdens de schoolvakantie
Data van het herfstkamp: 31/10/11 tem 4/11/11, maar niet op 1/11/11
Data van het kerstkamp: 2/01/11 tem 6/01/12

Varia

Vrij atelier:

Ruimte en tijd om je eigen ding te doen, zonder begeleidng. U kan gebruik maken van het atelier en de aanwezige uitrusting. Gebruik
van materialen en grondstoffen te bespreken. (klei, gips, grondstoffen, metaal, oven)
Prijs 2€ per uur per persoon (materialen en gebruik van de oven niet inbegrepen)
Bel of mail gerust voor info of afspraak.

Workshops op maat:

Op vraag kunnen wij een specifieke workshop aanbieden voor verenigingen, bedrijven of privé-groepen. (bijvoorbeeld in het kader van
teambuilding, verjaardag,...) Dit kan uitgewerkt worden met verschillende opties:
- workshop
- ontbijt / lunch
- wandeling
Vraag vrijblijvende offerte

Kinderfeestjes:

Vier je verjaardag of andere gelegenheid op een originele en creatieve manier.
Kostprijs: vanaf 10 kindjes: 12€/kind
minder dan 10 kindjes: 40€/uur

Inschrijving:
via mail of telefonisch: 0479/549544
astercaemaert@hotmail.com
Rek.Nr: 068-8930428-53

