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E D I T O R I A A L
Hallo,
Op onze leefschool draait alles alweer op volle toeren. In de meeste
leefgroepen zijn de eerste projecten gekozen. Het belooft een
boeiend periode te worden zoals je kan lezen.
Verder wens ik iedereen een fijn weekend en veel leesplezier!
Kaat

GEVRAAGD | GEZOCHT
Hallo,
Ik heb een grote biologische moestuin en zit dit jaar met een
aantal overschotten die ik graag wil verkopen aan een laag prijsje.
Ik heb heel veel patatjes (Raja), ajuin en patisson. Ik heb ook
scharreleitjes. Wie interesse heeft, kan contact opnemen met
Elisabeth, mama van Lotje uit de Kikertjesklas, op het nr. 0485/14
65 66
Wie zin heeft om lid te worden van Lets, kan dit ook doen via mij
en dan kunnen de groentjes ook verletst worden tegen ietsjes.
Wie gewoon meer info wil over lets, mag ook gerust eens bellen
voor een afspraak.

Hallo, Ik ben de mama van Lotje uit de kikkertjesklas en zou graag
leren breien. Zijn er ouders die zin en tijd hebben om samen te
(leren) breien? De papa van Eli uit de Kikkertjesklas kan heel goed
breien en is bereid om ons te begeleiden.
Geïnteresseerd ? Bel dan gauw naar Elisabeth op het nr. 0485/14
65 66 en dan zoeken we samen een geschikt moment voor ons
breiclubje.
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AGENDA
 17 september 2011 - 17u
startviering, Ankerkerk
 20 september 2011: leerlingenraad
 21 september 2011 19u30:
Greenteam bij juf Katrijn
 22 september 2011: strapdag
 Vrijdag 7 oktober 2011: duurzame
brunch: Geen boterhammen/Geen
warme maaltijd
 10 oktober 2011 - 20u
startvergadering Lentefeest
 25 oktober 2011:
leefgroepvergadering: Lg2 (19u-20u),
Lg5 (20u-21u)
 27 oktober 2011 van 14 – 15.40u
grootouderfeest
 9 november 2011:
Leefgroepvergadering: Lg1 (19u-20u),
Lg4 (20u-21u), Lg3 (21u-22u)
 13 januari 2012 – 18u
nieuwjaarsreceptie
 22 april 2012 lentefeest
 2 juni 2012 leefschoolfeest

MENU
 Ma 19/09: soep + pasta met broccoli
en visblokjes
 Di 20/09: soep + quornfilet/fish-sticks
met gemengd slaatje, tartaarsaus en
puree
 Do 22/09: soep + brochetten met
tomaten en ajuinsnippers en frieten
 Vr 23/09: soep + gehaktbrood met
warme krieken en aardappelen

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.
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LEEFGROEPBERICHTEN
Leefgroep 2 | Schildpadjes en de kikkertjes
Hallo allemaal. Vanaf deze week vinden jullie het nieuws over de kikkertjes en de schildpadjes onder 1 vaste
rubriek terug. Deze week werd er nog hard gewerkt aan afspraken i.v.m. hoekenwerk, werden er nog
spelletjes aangebracht,… . Alle kinderen van K3 hebben een naamkaartje gedrukt en geschreven. De
kinderen van K2 kregen ook die kans. In onze kring wordt dagelijks de weekkalender ingevuld, en dankzij
Lieven (de papa van Fleur) zullen we ook een mooie jaarkalender kunnen ophangen. Onder iedere maand
hangen we onze jarigen op, zodat deze ook in een lijn van volgorde af te lezen zijn.
Jarigen deze week: Ella Baert is 5 jaar geworden. Dikke proficiat!!! We smulden van heerlijke rode
bietencake.
Franse initiatie: Bonjour Max, au revoir Tortue, bonne anniversaire Ella, bon appetite tout le monde.
Projectnieuws: In de beide klasjes werden ideeën gesprokkeld, dan werd er gestemd. Na de eerste
stemming werden de 2 meest gekozen ideeën opnieuw uitgetekend. De 2 klasjes kwamen samen in de zaal
de

voor de 2 stemming. Het was 50/50. Ridders en prinsessen versus paarden. Het idee groeide om de 2
samen te smelten, en de projectvraag is: Hoe rijden ridders en prinsessen? …. Te paard.
Begin alvast boekjes, muziek, verkleedkledij, film/fotomateriaal, speelgoed…. te verzamelen. Pas op,
maandag alles genaamtekend meegeven a.u.b.. Aan de hand van de meegebrachte materialen zullen we
het verloop van het project uitschrijven a.d.h.v.: hoofdje (weet-vragen), hartje(zijn- en gevoelsvragen) en
handje(doe-vragen).
Uitstapjes: Dinsdagnamiddag 27/9: schildpadjes naar de Kaaihoeve. Donderdagvoormiddag 29/9: alle
kleuters naar toneel. Donderdagnamiddag 20/10: kikkertjes naar de Kaaihoeve.
Groetjes, Sofie en Valentine.

Leefgroep 3 | Zeepaardjes en maanvisjes
Dag iedereen,
Deze week kregen we ons eerste yoga-lesjes. Dit stond deze maand volledig in het teken van vriendschap
en vertrouwen. Kunnen we elkaar vertrouwen als zorgvriendje? De kinderen hebben er heel erg van
genoten.
Donderdag werd ons eerste project gekozen. Het werd een moeilijke bevalling. De helft koos voor
“Waarom zijn de dino’s uitgestorven”, de andere helft koos voor “Hoe maken we zelf muziek”.
In de klas van de maanvisjes wordt het project rond de dino’s uitgewerkt. Zij gaan een echt dino-boek
ontwerpen. Bij de zeepaardjes wordt dan rond muziek gewerkt. Zij gaan een cd maken bij het dino-boek.
Alle kinderen mogen uit deze 2 projecten kiezen. Hierdoor zullen onze projectgroepen er tijdelijk een
beetje anders kunnen uit zien.
Iedereen die ons kan helpen bij het maken van een boek of bij het creëren van een dino- lied en opnemen
van een cd van harte welkom!
Deze week werd Hazeltje (zusje van Jiva) geboren. We wensen Jiva , de fiere mama en papa en de 2 grote
zussen Luna en Maja een dikke proficiat!
Lieve groetjes, De juffen
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Leefgroep 5 | Feniksen
Dag beste leefscholertjes,
deze week hebben we veel leuke dingen gedaan:
we hebben een nieuw project: GELD
De meeste kinderen hebben hun opzoekwerk al klaar.
We hebben ook al veel oud geld gezien.
Leni,Luna,Elvire,Marieke/Kyan,Thimo,Lita en Indira
hebben al een poster gemaakt voor op de deur
en we hebben 2 Franse liedjes geleerd.
groetjes Marieke,Luna en de feniksen
en tot de volgende flashboem

Leefgroep 5 | Wolkenvangers
Dag lieve lezertjes,
wij werkten deze week aan ons opzoekwerk over Olympische spelen. Dit is zo goed als afgerond.
Momenteel proberen we een bepaalde sport beeldend, creatief uit te werken. We mogen kiezen welk
materiaal we gebruiken. Verder leerden we een leuk Frans liedje: 'Salut, bonjour, comment ça va?'
Met de wolkenvangers gaat het goed!
Groetjes van Runa

LEEFSCHOOLNIEUWS VAN DE DIRECTIE
Adressenlijsten:
Elk kind heeft de adressenlijst van zijn/haar klas meegekregen. Dit is een standaardformulier maar mocht je
het wenselijk vinden om bijvoorbeeld bij co-ouderschap een adres eraan toe te voegen dan mail je best
voor 21 september naar directie@leefschool.be of bs.oosterzele@g-o.be. Ik zorg dan voor een
blad met aanvullende gegevens. Dank voor jullie begrip.

Te bewaren documenten die indien nodig in de loop van dit schooljaar kunnen gebruikt worden.:
Voor de lagere 4 afwezigheidsbriefjes door de ouders in te vullen en de dag na de afwezigheid te bezorgen
aan de leerkracht (enkel te gebruiken voor maximum 3 opeenvolgende schooldagen van maandag tot
vrijdag)
Voor alle kinderen document “toedienen van medicatie” in te vullen door de dokter indien je kind medicatie
op school dient te nemen.

Geen warme maaltijd op vrijdag 7 oktober (brunch voor alle kinderen) en donderdag 27 oktober
(grootouderfeest vanaf 14.00u).

Eerste leefgroepvergadering gaat door op dinsdag 25 oktober voor leefgroep 2 (van 19.00u-20.00u) en voor
leefgroep 5 (van 20.00u-21.00u). En op woensdag 9 november voor leefgroep 1 (van 19.00u-20.00u) ,
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leefgroep 4 (van 20.00u-21.00u) en leefgroep 3 (van 21.00u-22.00u). Tijdens een leefgroepvergadering is
het de bedoeling dat ouders onderling items uitwisselen i.s.m. de leerkracht van de klas. Uit samen
brainstormen kunnen toffe ideeën komen.

Hartelijk dank aan de oudervereniging voor het sponsoren van :
-

Leren leren, een leerrijke avond voor kinderen van leefgroep 5 en hun ouders
20 tweedehands platte beeldschermen voor de computers in de klassen
Betaling zwemgeld/vervoer voor de derde kleuterklassers

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

Mos | Greenteam
BELANGRIJK NIEUWS:
Duurzame brunch slaat de brug tussen de Vredesweek en de week van de Fairtrade: Vrijdag 7 Oktober 2011
krijgen alle leerlingen een eerlijk en duurzaam middagmaal op school. De verrekening hiervan zal terug te
vinden zijn op de factuur van uw kind. Uw kind moet die dag geen boterhammen meebrengen naar school
en er wordt ook geen warme maaltijd voorzien.
De duurzame brunch al even toelichten:
In de lessen Godsdienst/Zedenleer wordt er de komende weken aandacht besteed aan duurzame
ontwikkeling, met een knipoog naar mens en natuur, daar hoort ook de aandacht voor eerlijke handel bij.
Daar mondiale vorming en MOS wel eens vaker hand in hand gaan bij ons op school, kozen wij ervoor om
dit schooljaar de week van de Fairtrade op gang te trekken met een duurzame en eerlijke brunch. Op die
manier krijgen de leerlingen alvast een voorsmaakje van wat dit allemaal kan inhouden.

De duurzame mobiliteitstip
Omdat het donderdag 22 september 2011 weer strapdag is, willen we onder een stralende nazomerzon de
aandacht vestigen op duurzame verplaatsingen.
Ruil de auto eens in voor je fiets, omdat bewegen de concentratie verhoogt is dit alvast een goed begin en
bovendien levert het ook milieuwinst op.
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Maar ook te voet of met de step naar school behoren tot de mogelijkheden.
Moet je een grotere afstand afleggen dan kan dit misschien door eens te carpoolen.
Ook trein en bus behoren tot de mogelijkheden inzake duurzame verplaatsing.
Stap, trap of strap jij ook mee komende week? Misschien krijg je zo alvast de smaak te pakken.

Allen met een hart voor het groen en de ruimte op school hartelijk uitgenodigd op de
eerste vergadering van het Greenteam! Woensdag 21 september om 19u30 bij
Katrijn thuis

Abonnementen
U kreeg vorige week talrijke folders mee waarmee u kunt inteken op
educatieve abonnementen van allerlei slag. Wellicht heeft u het strookje en
het geld voor het (de) abonnement(en) dat u uw kind wil geven al meegegeven
naar school. Mocht u dat nog niet hebben gedaan, geef snel geld en
inschrijfstrookje mee naar school. De inschrijvingen worden onherroepelijk
op maandag 19 september afgesloten. Op die manier kunnen de abonnementen
tijdig worden doorgespeeld aan de uitgeverijen in kwestie en moeten de
kinderen niet langer dan nodig op hun eerste tijdschrift of boekje wachten.
Vriendelijke groeten,
Geert M.

Uitsmijter van de week
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