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E D I T O R I A A L
Hallo,
In alle groepen zijn ze al druk in de weer met hun eerste project. Je
begint de mooie knutselwerkjes al te zien in de verschillende klassen.
Ook wil ik even meedelen dat er reeds 63 kinderen zich hebben
ingeschreven voor de veldloop van 28 september. Dat beloofd terug
een hele fijne middag te worden met heel veel leefschoolertjes.
Marjolein

LEEFGROEPBERICHTEN
Leefgroep 2 | Schildpadjes en de
kikkertjes
Projectnieuws: beide klassen hebben elk hun projectplanning
opgemaakt adhv de meegebrachte materialen. Hartelijk dank
voor de vele spulletjes die we ontvangen hebben. Hoe meer
spulletjes/ boeken, etc. hoe beter we ons project kunnen
uitwerken. Zo hebben we onze projectplanning kunnen opmaken
door opzoekingswerk te doen in onze boekjes. Per 2 gingen ze
neuzen in knutselboeken en informatieve boeken en zo konden
we onze doe-vraagjes (handen), weet-vraagjes (hoofdje) en zijnvragen (hartje) opstellen (zie projectblad in mapje van je kleuter).
Eén van deze doe-vragen was: hoe teken je een paard? Uit een
tekenboek hebben we een makkelijk stappenplan gevonden en
zijn we aan de slag gegaan. Verder hebben we ook al veel
bedrijvigheid in de verkleedhoek en zien we verschillende ridders
en prinsesjes door de klas walsen. Alle materialen hebben een
plekje gekregen in onze hoekjes. Op woensdag kregen we ook
een initiatieles zwaardvechten van Ilia en oudleerling Zaën (via
Falke en Yune) . Enkele kleuters zagen het helemaal zitten en
mochten hun kunsten eens uitproberen om Ilia te verslaan.
Tevergeefs, zelfs juf Katrijn kon hem niet verslaan. Een hele
belevenis voor de kleuters en dat kan je zelf ook zien aan de foto’s
(zie site). Nogmaals merci aan Ilia en Zaën.

AGENDA
 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 26/09: soep + tagliatelli met
spekjes en carbonarasaus
 Di 27/09: soep + tofuballetjes /
gehaktballetjes in tomatensaus met
champignons en puree
 Do 29/09: soep +braadworst met
appelmoes en
 Vr 30/09: soep + pangasiusplankjes
met stamppot van prei

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.

Jarigen deze week: Alexander is 5 jaar geworden. Hiep hiep
hoera!!! En op vrijdag mag iedereen juf Sofie proficiat wensen!!!
Over het aantal jaartjes zullen we maar zwijgen…
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Franse initiatie: vinger versje geleerd over Petit pouce.
Uitstapjes: Dinsdagnamiddag 27/09: schildpadjes naar de kaaihoeve. Donderdagvoormiddag 29/9: alle
kleuters naar toneel. Maandagnamiddag 3/10: schildpadjes gaan paardrijden naar de buckwalhoeve en op
donderdagnamiddag 6/10 gaan de kikkertjes paardrijden. Donderdagnamiddag 20/10: kikkertjes naar de
kaaihoeve.
Groetjes, Sofie en Valentine.

Leefgroep 3 | Zeepaardjes en maanvisjes
Dag iedereen,
Deze week hebben wij onze projecten uitgewerkt. In de maanvisjes klas was dit: ‘Hoe zijn dino’s
uitgestorven? 'en bij de zeepaardjes klas was dit: ‘Hoe maak je een cd?’.
Alle kinderen hebben dan ook de planning meegekregen van het project waarbij jouw kind aansluit. Dit is
louter ter informatie. Zodat jullie weten waarover wij leren.
Ons eindproduct doen we uiteraard samen. De dino kindjes maken een mooi verhaalboek en de muziek
kindjes maken hierbij een bijhorende cd met liedjes en het verhaal.
Wij zijn nog op zoek naar mensen die ons hierbij kunnen helpen. Kan jij muziek en tekst op een cd zetten?
Of vind je het leuk een liedje aan te leren? Dan is het jou dat we nodig hebben!!! Kom gerust naar onze klas
om een handje te helpen.
Donderdag hebben de kinderen van niveau 2 voor de eerste keer opzoekwerk gedaan. En dit hebben ze
heel goed gedaan. Proficiat voor jullie inzet.
Lieve groetjes, De juffen

Leefgroep 4 | Gekko’s en stokstaartjes
Ieps!
Deze week hebben we hard gewerkt voor ons project. We wisten al wat men vroeger allemaal at. Nu
krijgen we stilaan een beeld van hoe de mensen toen gekleed waren. Het wordt geen gemakkelijke klus om
deze kleding na te maken…
Maandag hebben we een grote foto van onszelf versierd, zodat we net mensen van vroeger zijn. Willen
jullie wel eens weten hoe we er uitzien? Kom gerust een kijkje nemen in onze klas!
Dinsdag leerden we wat een eeuw is en moesten we jaartallen in de juiste eeuw plaatsen.
Woensdag = zwemdag! Het was weer een ‘lekker gespitter spater in het water’! 
Ook in de sporthal ging het er hevig aan toe. We deden allerlei reactiespelletje. Dat was dolle pret!
Hopelijk wordt het volgende week ook weer zo leerrijk en leuk!
We houden jullie op de hoogte!
De Gekko’s
__________________________________________________________________________________________
In de week van 12 september hebben we al aan onze opzoekvragen gewerkt. We hebben al 2 opzoekvragen
beantwoord. De eerste was: Wat aten ze? De tweede was: Welk kapsel en kledij droegen ze?
Remi en Bo
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Deze week hebben we over de eeuwenband geleerd. Dit waren moeilijke maar leerrijke lessen. We hebben
ook verder aan ons opzoekwerk gewerkt rond kledij. Volgende week beginnen we ook aan de doeactiviteiten.
Hiywot

Leefgroep 5 | Wolkenvangers en feniksen
Dag lieve lezertjes,
Alvorens fysiek aan de slag te gaan, toonden de
wolkenvangers de afgelopen week hun artistieke
kunsten. Ze maakten een beeldende creatie
(knutselwerkje) met materiaal naar keuze, van
hun favoriete sport.
Het resultaat kan je nog een week bewonderen in
onze gang. Verder ontwierpen ze nog een loge
voor hun Olympische spelen. Of moeten we
zeggen ‘ Wolkenvangers spelen’. Je kan deze
magnifieke, spitsvondige logo’s bewonderen en als collage op de website of verder in deze

schoolkrant.
Hiernaast al een voorproefje van Marte!
De wolkenvangers
__________________________________________________________________________________________

Dag iedereen,
Wij zijn volop bezig met ons project over geld. Als eindproduct willen we geld inzamelen voor het
goede doel.
Volgende week vrijdag (30/09) na school verkopen de feniksen: pannenkoeken, wafels,
fruitsaté’s, pudding, cupcakes en chocomousse.
Je mag kiezen hoeveel geld je ervoor geeft. Wat we verdienen gaat naar Afrika.
Groetjes
Helena, Elvire en de feniksen

LEEFSCHOOLNIEUWS VAN DE DIRECTIE
Aandacht aan de schoolpoort:
Zoals jullie weten is er vanaf dit schooljaar ook een gemachtigd opzichter aan de Groenweg. Daar stellen
we echter vast dat een aantal ouders fout parkeren of zelfs voor een oprit/ garagepoort staan. Gelieve
steeds de verkeersregels te respecteren. Hou eveneens voldoende afstand van het zebrapad. Er zal nu en
dan ook een politieagent de wacht houden. Je bent alvast gewaarschuwd.
Geen warme maaltijd op vrijdag 7 oktober (brunch voor alle kinderen) en donderdag 27 oktober
(grootouderfeest vanaf 14.00u).
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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) ,
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

Mos | Greenteam
BEL A NG RI J K NI EU W S :
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 levende steentip
Talrijke dieren leven, eten, leggen hun eitjes of overwinteren onder een steen, losliggende tegel of een
stukje dood hout.
Willen jullie dit leven even bewonderen en van nabij onderzoeken, open dan zachtjes hun schuilplaats en
bewonder hun gewriemel. Vergeet nadien niet alles terug te leggen. De beestjes die je daar ziet, hebben
geen inwendig skelet.
Een naaktslak of regenworm zullen jullie vast wel herkennen. Kom je andere diertjes tegen dan tel je best
even de poten een insect heeft 6 pootjes, een spin 8 pootjes, een schaaldier (bijvoorbeeld een pissebed)
tussen de 10 en 18 pootjes en een duizendpoot meer dan 20.
Al deze diertjes zijn heel erg nuttig, vooral in onze tuin. Zij breken dode planten af, waardoor de bodem
verrijkt wordt. Ook maakt hun gangenstelsel de aarde lekker luchtig.
En bovendien leveren ze een groot aandeel in de biodiversiteit van onze planeet.
__________________________________________________________________________________________
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GR EE N T EA M
Een apart team op school vormt het Greenteam. De naam spreekt voor zich, het bestaat uit een groep
ouders, leerkrachten en kinderen die de natuur een warm hart toedragen. De natuur in zijn verschillende
facetten.
De kern van het Greenteam wordt gevormd door een aantal ouders. Zij komen regelmatig samen en
vormen als het ware de denktank.
Daarnaast is een deel van het Greenteam bezig met MOS: Milieuzorg Op School.
Zij zijn het die onder de aandacht brengen dat bijvoorbeeld zorgzaam wordt omgegaan met energie en die
het gebruik van een brooddoos stimuleren.
Een ander facet zijn de Natuurouders, zij werken ondersteunend als leerkrachten hulp nodig hebben bij
activiteiten rond natuur of milieu.
Daarnaast is er een groepje dat zich gerichter bezig houdt met het aanleggen en onderhouden van de
schooltuin. Zij hebben er voor gezorgd dat dit jaar de schooltuin verrijkt werd met een kruiden-en
groententuin.
Nog een ander facet van het Greenteam vormen de atelieractiviteiten rond natuur en milieu voor de
kinderen.
Ook organiseert het Greenteam 2 maal per jaar een tuinwerkdag. Dan slaan ouders, kinderen en
leerkrachten de handen samen om onze Leefschooltuin te onderhouden en op te waarderen.
Misschien zag je op school het kippenren, ook dat is het werk van een groepje ouders. Zo kunnen de
kinderen genieten van de aanwezigheid van dieren èn krijgen de resten van het middagmaal een zinvoller
einde dan de vuilnisbak.
Draag jij dit alles ook een warm hart toe, dan ben je heel erg welkom in het Greenteam. Het Greenteam is
volledig vrijblijvend, zowel eenmalige medewerking of meermale inzet wordt evenzeer gewaardeerd.
__________________________________________________________________________________________
De kinderen uit het lagere konden kiezen om toilet-, kippen- of groenverantwoordelijke te zijn. Gedurende
die periode worden ze vrijgesteld van andere klastaken zoals bijv. de brooddozen wegbrengen.
Wie wil werken in de tuin heeft een aantal werktuigen nodig en een heel aantal op kinderformaat kochten
we reeds aan. Maar we hebben nog heel wat nodig.
In het kader van duurzaamheid willen we het allerliefst reeds gebruikt materiaal aanschaffen.
We zijn op zoek naar : schoffel, drietand, schop, hark, bladhark, schopspade, spade, tub trug (plastic
flexibele grote emmer), kleine schop, kleine drietand en gieter.
Heb je iets dat je wil schenken aan de school of voor een prijsje van de hand wil doen?
Geef een seintje aan Katrijn.
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Verslag leerlingenraad
Verslag leerlingenraad van dinsdag 20 september:
Vertegenwoordigers:
Zeepaardjes

Moyra

Onno

Maanvisjes

Helena

Lena

Gekko’s

Maud

Ellis

Stokstaartjes

Lola

Remi

Wolkenvangers

Cas

Oscar

Feniksen

Lars

Dries

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Welkom + organigram opstellen. Elke leerling brengt een pasfoto mee.
Wat is de taak van een vertegenwoordiger in de leerlingenraad ?
Werking brievenbus om ideeën te sprokkelen afspreken in leefgroep 4 en 5.
Toezicht toiletten wordt gedaan door Lars en Reinout bij de jongens en door Isaura en Maud bij
de meisjes. Kaartjes werden toegelicht en verdeeld.
Traiteur op donderdag wil enkel of ketchup of mayonaise leveren , niet de beiden.
Onze school heeft geen turnzaal. We kregen wel een leuk voorstel binnen maar dit kan niet
uitgevoerd worden omdat we geen enkele ruimte hebben die hoog genoeg is om aan de
voorwaarden “turnzaal” te voldoen.

Martine

GEVRAAGD | GEZOCHT
Hallo lieve mensen!
Omdat wat meer met de fiets naar school te kunnen komen, zijn wij op zoek naar een aanhangfiets.
Heb jij toevallig zo eentje staan…niet meer gebruikt en onder het stof.
Dan willen wij dat met plezier overkopen!
Je kan ons contacteren via telefoon of mail: 0494/14 59 92
Groetjes Gaëlle (mama van Adha Lena, juf stokstaartjes)
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Uitsmijter

Tai Chi lessen voor beginners
Lesgever:

John De Poorter

Waar :

Sporthal De fabriek,
Fabriekstraat 17,
Sint-Lievenshoutem

Wanneer:

maandag
van 10u10 tot 11u10 of
donderdag
van 19u

Kostprijs:

tot 20u

90 €/12 lessen

Inschrijven: www.wutaichi.be of
Tel. 09 329 93 62

e

flashboem | 17 jaargang | nummer 3 | 23 september 2011 | flashboem@leefschool.be

