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E D I T O R I A A L

AGENDA

Hallo,

 18 oktober 2011 – 20u
vergadering oudervereniging
 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

Deze flashboem is de laatste die ik samenstel (althans voor dit
schooljaar toch), volgende week geef ik de fakkel door aan een
ander teamlid. Nog even een mooi herfstgevoel meegeven :
Oktober
Wat ben je geel,oktober,
wat ben je statig en geel.
Zelfs het mooiste zinnober
schildert jouw penseel.
Met goud en rood als rozen
maak jij de herfst heel mooi.
Ook d’ esdoorn staat te blozen
In haar oranje tooi.
Blijf nog, o lichtend herfstgoud,
en spreek je schitterende taal.
Straks staan wij in de vrieskou,
als jij verdwijnt, wordt ’t kaal.
Val langzaam, gele muntjes,

MENU
 Maandag 17/10:
soep + macaroni met hesp en kaas
 Dinsdag 18/10:
soep + groentenburger/
gevogelteworst met bloemkool en
aardappelgratin
 Donderdag 20/10:
soep + ajuin hamburgers met verse
tomaatjes en frieten
 Vrijdag 21/10:
soep + kipfilets met perziken en rijst

op ’t pad en in de laan.
Wij willen nog geen wantjes
of dikke kleren aan.
(uit ‘Het jaar rond’, een prentenboek van Elsa Beskow)
De kinderen van leefgroep 2 hebben dit herfstgevoel aan den lijve
mogen ondervinden in onze schooltuin. De natuurouders hebben
een fantastisch kabouterpad uitgewerkt. Dank u wel !!

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.

Toedeloe,
Valentine
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LEEFGROEPBERICHTEN
Leefgroep 1 | Schelpjes
Lieve mensen,
Hebben jullie ook herfstkriebels in de buik?
Wij hebben alvast volop genoten van de wind en de geuren en kleuren rondom ons.
Iedere dag een ander herfstkleurtje: waar zijn alle gele /bruine/rode/groene dingen in de klas?
Schilderen met rollen, lekker plakken en scheuren, blaadjes rapen, noten eten, bomen tekenen en
natuurlijk ook nog spelen, spelen en spelen!
Het is zo fijn om te zien hoe de kinderen meer en meer met elkaar optrekken, hoe ze samen iets uitspoken,
hoe ze elkaar warm maken om koning te zijn, kabouter, een gevaarlijke draak, een ziek paardje, een
vriendje, spiderman, … .
De herfst blijft zeker nog een tijdje bij ons!
We blazen jullie een fijn weekend toe,
Juf Nele en de schelpjes

Leefgroep 2 | Schildpadjes en de kikkertjes
Deze week geen projectweek, maar een inoefenweek. We hebben onze hoekjes nog verder uitgebouwd
met nieuwe materialen en daar werd gretig mee aan de slag gegaan. Regelmatig komen de kleuters langs
met de vraag hoe ze een bepaald woord moeten schrijven, vandaar hebben we onze lees- en schrijfhoek
e
plechtig geopend. Op donderdagnamiddag kwamen de kinderen van het 1 leerjaar hun nog eens uitleven
in hun oude klasje en vrijdag was er een heus kabouterpad voorzien door de natuurouders. Nootjes,
blaadjes, kleuren met natuurmaterialen, …en de herfstzon, wat moet er nog meer zijn.
Uitstapjes: Donderdagnamiddag 20/10: kikkertjes naar de Kaaihoeve.
Groetjes, Sofie en Valentine.

Leefgroep 3 | Zeepaardjes
Hallo,
Deze week zijn alle opnamen van onze CD voltooid. Nu is het nog spannend afwachten om het resultaat te
horen te krijgen. We hebben in alle geval heel goed kunnen ervaren dat het niet zo simpel is om muziek op
te nemen. En dat je heel vaak opnieuw moet beginnen. Maar met de hulp van Geert (papa van Annelies)
komt alles wel in orde. Nog eens hartelijk dank om deze week opnieuw tijd vrij te maken voor ons. Graag
wil ik ook de mama’s en meme bedanken voor het maken van onze prachtige schildpaddenkussens. DANK
U WEL Lore en Nouche (mama’s van Jade), Nathalie (mama van Bo) en meme, Nicole (mama van Aaron),
Kyra (mama van Reni), mama van Arthur en Vera.
Volgende week werken we een thema uit rond de levenslijn. Dit in het kader van het grootoudersfeest.
(donderdag 27 oktober) Dus het belooft alweer een boeiende week te worden
Tot later.
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Leefgroep 3 | Maanvisjes
Piep,
Een ei begint met een eitje…
Deze week stonden er ei-woorden op het menu in niveau 2.
Onze eerste 2 rekentoetsen en heel wat rekenoefeningen hebben we naar binnen gewerkt.
De groep wacht vol spanning af naar de geboorte van Marjoleins baby.
Ter voorbereiding al wat woordenschat over babyspullen.
Op maandag is ons dinoboek klaar en kan je het komen inkijken aan de ronde tafel. Zeker doen! De
meegebrachte spullen keren woensdag ook mee naar huis. Help je de kinderen om deze mee te nemen?
Vanaf volgende week keren we terug naar onze tijd en bestuderen we ons eigen leventje en in het bijzonder
dat van onze grootouders. We sluiten uiteraard af met een grootouderfeest. We hebben al een act in petto
maar die houden we liever nog even geheim.

Leefgroep 4 | Stokstaartjes
Dinsdag was juf Gaëlle ziek.
Woensdag was het zwemmen.
Donderdag hebben we ons eindproduct gedaan. in de voormiddag gekookt.
We hebben hesp en ei en wortelpuree gegeten.
In de namiddag hebben we rjistpap gegeten .
Dan hebben we vanillepap gegeten.
Het was een fijne en drukke dag. De kinderen hebben ook hun opzoekwerk aan elkaar voorgesteld. Ze
hebben daarnaast nog eens verschillende talen bekeken. Zo leerde ze het franse alfabet, enkele Latijnse
uitdrukkingen en het egyptische schrift.
De stokstaartjes

Leefgroep 4 | Gekko’s
Afgelopen week was een zeer speciale en drukke week!
We hebben nog erg hard gewerkt voor ons eindproduct.
Donderdag hebben we 1 dag geleefd als... Het was erg leuk!
We liepen de hele dag verkleed rond op school! Dat was erg grappig!
Gedurende de hele voormiddag hebben we gekookt voor ons middagdiner:
Aperitief: verloren brood, fruit.
Hoofdgerecht: hardgekookt ei, zelfgebakken brood, hesp, wortelpuree.
Nagerecht: rijstpap, vanillepap, rode bessencompot.
Het was echt superleuk en -lekker!
In de namiddag hebben we onszelf dan voorgesteld aan de rest van de klasgroep.
Zo, ons project zit er al op... We hebben erg veel bijgeleerd.
We zijn benieuwd wat ons volgende project zal worden!
Tot volgende week!
De Gekko's
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Leefgroep 5 | Wolkenvangers
Berichtje van vorige week :
Deze week was Cas jarig. Hoera ! ! ! We zijn bezig met ons eindproduct: Olympische Spelen. We deden
zwemmen, voetbal2 (zelf bedacht), basket, een originele versie van duatlon, stoelencross (eenmalig voor
de editie Leefschoolspelen 2011) en turnen. Vandaag was het toets. We hebben ook gediscussieerd over de
nieuwe kleuren van onze kring. Alle ideeën zijn welkom. Dinsdag discussiëren we verder.
Groetjes van Yuna en Jora

LEEFSCHOOLNIEUWS VAN DE DIRECTIE
Be ta lin g fac t ure n :
Alle kinderen hebben op dinsdag 11/10 de factuur van september meegekregen met een begeleidende
brief. Aanpassingen kunnen doorgegeven worden tot en met 17 oktober aan directie of secretariaat.
Daarna zijn geen wijzigingen meer mogelijk. Let op: zeker het nieuwe rekeningnummer gebruiken. Dank
voor uw medewerking.

Be t re f t de fie t sco n tr ol e s d oor de p oli tie :
Voor de fietsen die in orde waren zullen de desbetreffende kinderen nog een geschenkje ontvangen.
Er bestaat echter nog steeds de mogelijkheid voor de leerlingen van wie de fiets niet in orde was om alsnog
een geschenkje te bekomen. Deze leerlingen kunnen zich op zaterdag 29 oktober aanbieden op één van de
vier commissariaten (Melle, Oosterzele, Merelbeke en Destelbergen) om hun fiets nogmaals te laten
controleren.

Fo t og r aaf :
Maandag 17 oktober komt in de voormiddag de schoolfotograaf.

Foc u s op tec h niek :
Het voorbije team werden we begeleid door Sofie Michiels van de pedagogisch begeleidingsdienst i.v.m.
techniek op onze school. Tot onze grote vreugde konden we vaststellen dat er al heel wat
techniekactiviteiten aan de kinderen werden aangeboden in het kader van hun project. Enkele
voorbeelden: een zwaard/schild maken, koken, kledij maken, een geldsorteermachine maken, een boek
maken, muziekinstrumenten maken,…
Daarnaast werden alle leerkrachten geïnformeerd over het nieuwe leerplan techniek. Zij plannen vanaf nu
regelmatig nieuwe activiteiten gekoppeld aan hun leerplan. Hierbij kunnen ze rekenen op de expertise van
onze twee techniekcoaches Nele en Els.

Godsdienst/Zede nleer
Duurzame ontwikkeling: Kortste keten en Fairtrade
We keken samen naar een diavoorstelling rond Marokko. Op die manier staken we heel wat op over
Marokko, maar we leerden ook over Fairtrade en over duurzame voeding.
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Als we duurzaam willen leven kunnen we beginnen met het eten van seizoensproducten. Deze producten
kopen we zo dicht mogelijk bij huis. Dit kan rechtstreeks bij de boer bijvoorbeeld of je haalt ze gewoon uit
je eigen moestuin.
Kopen we dan toch een product van een ander en ver land, zorgen we er best voor dat we
Fairtradeproducten kiezen.
Zo zorgen we voor de natuur en de mensen, ook aan de andere kant van de wereld.

Mos
Eerlijke en duurzame brunch
Met de duurzame brunch wilden we de “Smeer Ze”-actie van Oxfam kleur geven. Alle kinderen konden
vrijdag 7 oktober hiervoor aanschuiven in de refter. Als het van de kinderen afhangt organiseren we iedere
week een duurzame brunch. Want lekker … en bovendien worden de mensen aan de andere kant van de
wereld er ook beter van.
Enkele reacties:


“Worldshakesap, heerlijk zeg!”


“Mmmm ananasconfituur!”

“Geef mij maar de cruncho!”

“Leuk dat de producten van hier, van dichtbij komen, zo konden we de CO2 beperken!”

“Biomelk is best lekker!”
Tip : Duik eens het bos in, nog tot en met zondag is het “Week van het bos”.
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Project Zuiddag: Work for change
Misschien zagen jullie mij deze week in gezelschap van 2 grote zwarte jongens? Dit vraagt om wat duiding.
Zegt jullie de naam 'Zuiddag' iets?
Zuiddag is sinds 2006 een project voor Vlaamse en Brusselse scholen. Leerlingen uit het vierde, vijfde,
zesde en zevende middelbaar gaan een dagje werken in een bedrijf, bij een organisatie of met een
particulier. Hun vergoeding van minimum 40 euro schenken ze aan leeftijdsgenoten uit het Zuiden. Tijdens
de campagneweek die momenteel loopt, biedt Zuiddag de scholieren de kans om deze jongeren te
ontmoeten. Zo komen ze te weten wat het project inhoudt.
Dit jaar steunt Zuiddag een project in Tanzania. De 2 jongens, Majani en Maneno, komen van daar en
verblijven momenteel 2 weken bij ons. Onze dochter (Jana, 17) werkt in haar vrije tijd als vrijwilligster bij
Zuiddag en mocht deze zomer het project in Tanzania mee gaan coachen. Jana zal de komende 14 dagen
de 2 jongens begeleiden naar verschillende scholen om daar hun project toe te lichten.
Onze school zal op 21 oktober ook steunen. Een oud-leerlinge van onze school, Olaia Van De Woestijne (15)
wil een dagje als kleuterleidster werken. Het oudercomité is bereid om 40 euro te steunen aan het project
in Tanzania. Hartelijk dank hiervoor! Warme groet, Izabel
link: http://www.youtube.com/watch?v=a5pmmMT7LqU of via google zuiddag 2011
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GEVRAAGD | GEZOCHT
Hallo beste leefschoolouders,
er zijn nog steeds veel patatjes te koop bij Elisabeth, mama van Lotje uit de kikkertjesklas. 1 euro voor 2 kg.
Ook nog veel patisson, pastinaak en eitjes.
Geef gerust een seintje (0485/146566) als je er wil. Vele groetjes, Elisabeth
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Heeft er iemand nog oude washandjes die je niet meer moet hebben, altijd hartelijk welkom in de
kleuterblok Mercietjes, het kleuterteam

Uitsmijter van de week 5
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