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E D I T O R I A A L

AGENDA

Zetduivel slaat toe!

LEEFGROEPBERICHTEN

 Vrijdag 18 november 2011
Praatcafé
 Zaterdag 19 november 2011
9.30u – 12.30u Herfstwerkdag
 dinsdag 29 november 2011 - 19.00 u
voordracht "leren leren"
 donderdag 1 december 2011
vergadering oudervereniging
 zaterdag 3 december 2011 vanaf 20u
Leefschoolfuif
 donderdag 22 december 2011
oudercontact & praatcafé
 vrijdag 13 januari 2012
nieuwjaarsreceptie
 zondag 22 april 2012
lentefeest
 2 juni 2012
leefschoolfeest

Leefgroep 1 | Schelpjes

MENU

Op de toegangskaarten staat een foute dag: de
fuif heeft wel degelijk plaats op zaterdag
3 december.
Een lijvige schoolkrant daar vorige week de redactie en vele anderen
een extra dagje rust namen. Zo kan je bij de leefgroepberichten ook
nieuws van vorige week lezen. Er staan ook heel wat activiteiten op
het programma. Het praatcafé, de herfstwerkdag en niet te vergeten
de Leefschoolfuif.
Je vindt hieromtrent een oproep hierover. Ga er maar lekker bij
zitten en geniet van dit exemplaar.
Katrien

Lieve mensen,
We hebben een nieuw schelpje in onze klas! Welkom Simon, je
bent een schatje!
Auke is 3 jaar geworden, hiep hiep hoera! Nu kijken alle schelpjes
uit naar hun verjaardag. Denken jullie nog eens aan een foto voor
onze verjaardagskalender? Dan weten we wanneer we aan de
beurt komen.
Wist je dat we al zelf onze jas kunnen aandoen? En we voelen ons
al zo groot! Vanaf volgende week willen we graag starten met een
‘ik kan het al’- boek wat dan eigenlijk ons nieuw project wordt.
Alle boekjes rond ‘groeien’ of ‘zelfstandigheid’ zijn welkom. Leuke
spulletjes met toffe sluitingen, speciaal bouwmateriaal, grappige
schoenen, iets wat jouw kind al kan wat je heel bijzonder vindt,….
We zijn ook gestart met TIK TAK en de kinderen genieten er
ongelooflijk van .
Zoenen,
De schelpjes en Nele

e

 Maandag 21 november
soep, pasta met broccoli en ham en
kaas.
 Dinsdag 22 november
soep + quornfilet/braadworst met
rode kool en natuuraardappelen
 Donderdag 24 november:
soep + balletjes met witte bonen in
tomatensaus met frieten
 Vrijdag 25 november:
soep + ardeenseburger met stamppot
van wortelen en knolselder

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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Ook vogels hebben recht op een heerlijke maaltijd tijdens de winter!
Daarom schenkt de Leefschool al haar vet aan onze gevleugelde vrienden.
Van dat vet moeten wel nog bollen gedraaid worden, honderden mezenbollen die we
bij wijze van PR-stunt uitdelen op plaatsen waar veel kinderen komen.
Wil jij meehelpen en je handen de perfecte schoonheidsbehandeling geven? Iedereen is
welkom: kinderen, ouders en grootouders. Zo wordt het een gezellige vettige boel. En
degene die de lekkerste vetbol maakt, mag hem helemaal gratis opeten!



Donderdag 24 november vanaf 13u. in de Leefschoolkeuken
Geef je vooraf een seintje aan juf Nele
[nele@leefschool.be] als je erbij kan zijn?

Hopelijk tot dan!
e
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Leefgroep 2 | Schildpadjes en kikkertjes
Na de herfstvakantie is er een nieuw schildpadje bij gekomen. Hij heet Gust, en we heten hem van harte
welkom. Na onze inoefenweek vol kleuren/couleurs, puzzels, tellen, observaties, .. gingen we op zoek naar
een nieuw project. Ideeën over huisdieren, lichaam, dino’s, draken, luchtballonnen, .. konden het niet halen
van de goede Sint. Breng tegen maandag boekjes, verkleedkledij, knutselboeken, cd’s, dvd’s,.. mee zodat
we samen met de kinderen een planning en een eindproduct kunnen maken.
Jarigen: Wolf en Gust zijn 4 jaar geworden. Dikke proficiat, en bedankt voor de wafels en de cake.
Groetjes van Valentine en Sofie.

Leefgroep 3 | Zeepaardjes en maanvisjes
Hallo allemaal,
Alle zeepaardjes en maanvisjes zijn terug met frisse moed gestart aan een nieuwe werkperiode. De
maanvisjes en de kinderen van N2 kregen er alweer een nieuwe juf bij. We heten juf Sofie van harte welkom
en wensen juf Saartje veel beterschap. Deze week werkten we rond onze levenslijn. De kinderen maakte
hun levenslijn concreet met speelgoed. Zo sorteerden we al het speelgoed per leeftijdscategorie: baby –
peuter – kleuter – schoolkind. En we merkten dat onze mama’s en papa’s, oma’s en opa’s ook klein zijn
geweest. Soms zag hun speelgoed er een beetje anders uit. We maken ook een boekje volledig over
onszelf. Daarin vind je onze naam, adres, maten en gewichten, stamboom, levenslijn en allerlei leuke
weetjes over onszelf. .
Vorige week kregen de kinderen van het project: Hoe maak je een CD? hun eigen CD mee naar huis. Dank u
wel Geert (papa Lena) voor het copiëren van de CD! Al diegene die ook geïnteresseerd zijn kan ik
doorverwijzen naar de website, want daar kan je gratis onze CD downloaden.
Gisteren sprokkelden we nieuwe projectideeën. We zijn reuze benieuwd welk project het zal worden, maar
volgende week meer daarover.
Volgende week donderdagnamiddag willen we mezenbolletje maken om uit te delen. Wie ons kan komen
helpen is van harte welkom vanaf 13u.
Juf Kaat en juf Sofie

Leefgroep 4 | Gekko’s en stokstaartjes
De Gekko’s en de stokstaartjes zijn volop bezig aan hun project : hoe organiseren we een concert ?
De kinderen willen als eindproduct een muzikaal verhaal maken en dit voorstellen aan iedereen die het wil
horen en zien. De place to be is, op vrijdag, 13 november op de nieuwjaarsreceptie, want dan vieren de
dieren van het axenland nieuwjaarsfeest.
Maandag hebben we ons verhaal opgeschreven en aan de gekko's vertelt.
bekende componisten, muziekgenres, muziekinstrumenten, …
Dinsdag hebben we een instrument getekend.
muziekinstrumenten.

We zochten ook al op rond

We kregen ook uitleg over de notenbalk en de soorten

Woensdag zijn we gaan zwemmen.
Donderdag hebben we ritmische zinnen geleerd en opgeschreven en aan elkaar voorgesteld.
bezochten ook de bibliotheek.
Volgende week beginnen de repetities.
De stokstaartjes
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Leefgroep 5 | Wolkenvangers , Feniksen
Beste lezertjes ,
Wij zijn bezig met een film te maken voor ons project 'Hoe maak je een tv-programma?'We zijn klaar met
ons opzoekwerk en we hebben ook al "camera's" gemaakt, een kijkdoos en we hebben ook al decors
gemaakt voor de film.
Groetjes Andreas, Thimo, en de rest van de feniksen.
In het vorige (deel)project maakten de feniksen een eigen TV-filmpje.
Ze schreven het scenario, maakten decorindelingen, dachten na over camerastandpunten, verdeelden hun
script in scènes, filmden, deden de regie, ... Je jullie kunnen het zelf gaan bekijken op youtube via
onderstaande link

http://www.youtube.com/watch?v=tc_lFGFEHVk

Dag beste leefschoolertjes,
We zijn begonnen met ons nieuw project : woestijn .
Bij de meeste is het opzoekwerk al klaar .
Ons vorige project tv hebben we afgerond en ons filmpje kan je bekijken op you tube .
Groetjes, de feniksen

Lieve lezertjes,
Wat een leuke verwelkoming maandagochtend. De juffen hadden als verrassing kinderchampagne om
onze nieuwe klas in te huldigen.
Het is er echt héél gezellig. Kom gerust een kijkje nemen. Nog eens een hartelijke dankuwel aan alle
mama's en papa's die er samen zo iets moois van gemaakt hebben.
Ons nieuw mini project is vandaag gestart. We gaan de komende 2 weken over de woestijn leren. Onze
planning is gemaakt en de opzoekvragen zijn verdeeld.
We willen een echte woestijn nabouwen. Mocht er iemand een grote bak hebben die als zandtafel kan
dienen? Bij de wolkenvangers moet je zijn!

De wolkenvangers schreven deze week elk een elfje. Hier enkele geslaagde exemplaren.
Rood
vurige ogen
overal en altijd
pas op, hij bijt!
vampier
Marte

Lavendel
ruikt lekker
in de winkel
spuit op je lichaam
parfum

Blauw
soms wit
heel heel hoog
geel erbij is leuk
hemel
Noor

e

flashboem | 17 jaargang | nummer 9 | 18 november 2011 | flashboem@leefschool.be

Koek
een hapje
heel erg lekker
dat smaakt goed
op!

klein
het vliegt
het is stil
ik zie het niet
elfje

Runa

Piet

vleugels
stralend kleedje
in het toverbos
altijd heel erg vriendelijk
elfje

vlag
zwart geel
zwart geel rood
hij hangt in Brussel
België

Yuna

Oscar

LEEFSCHOOLNIEUWS VAN DE DIRECTIE
Beste ouders,
Vanuit het GO werd onze school geselecteerd om mee te werken aan een ouderbevraging rond de
doorstroming van informatie over leerlingen. Er werd een enquête opgesteld die door 15 ouders van onze
school dient ingevuld te worden. De verwerking van de gegevens gebeurt anoniem. De bevraging staat
online op www.bevraging.ouderbetrokkenheid.be en er wordt gewerkt met een login. De bevraging duurt
20 minuten en moet uiterlijk op 25 november ingevuld worden. Wens je hieraan deel te nemen gelieve mij
dan een mailtje te sturen zodat ik je de login kan doorsturen.
Alvast dank voor je medewerking.

Grote workshop rond maken van vetbollen:
Omdat we met de werkgroep PR graag onze naambekendheid willen vergroten gaan we volgende week op
school met de leerkrachten en ook ouders gratis vetbollen (voor de vogeltjes in de winter) maken en
uitdelen in Oosterzele en omstreken.
Uiteraard hebben we eerst en vooral vele handen nodig die willen meehelpen bij het maken van die
vetbollen. Dit zou doorgaan op donderdag 24/11 van 9.15u tot 15.00u. In de loop van de dag zullen
meerdere kinderen eveneens komen meehelpen. Wij zorgen voor het materiaal. En jij bent er ook bij ?
Dank bij voorbaat. Voor meer info kan je terecht bij juf Valentine, Adelheid en Nele.
Voor het uitdelen van de vetbollen (in de twee weken daaropvolgend) kan je de leerkrachten aanspreken of
zullen zij jou aanspreken. En nu maar hopen dat het een groot succes wordt. Lees ook eens het verslag van
de werkgroep PR op de website dan ben je meteen op de hoogte van wat nog allemaal komen zal.

Dinsdag 22 november 2011: leerlingenraad.
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OPROEP : Helpende handen voor de Leefschoolfuif
Het fantastische fuifteam ( Izabel, Veerle, Gaëlle, Aster en Nele) zoekt hulp om de leefschoolfuif echt te
laten blinken!
Zaalversierders: op vrijdagavond en zaterdag: doeken ophangen, tafels klaarzetten, blinkie dingen
ophangen en eventueel nog in elkaar knutselen, …
Frigovullers: alle lege frigo’s van lekkere dingen voorzien.
Barmensen: met een lieve smile de mensjes bedienen.
Afwasmensen: zorgen dat we uit een proper glas kunnen drinken.
Opkuismensen (zondag): de zaal omtoveren tot een zaal waar er precies niets gebeurd is.
Podiumopbouwers en afbrekers: veel kracht en sterke rug nodig.
3 sterke mannen om Piet (technieker) te helpen met het installeren van zijn materiaal op zaterdag.
Afruimmensen: al dansend de lege glazen ophalen.
Vanaf volgende week zullen er hulproosters uithangen en kan je je diensten aanbieden bij het fantastisch
fuifteam!
O en vergeten jullie niet 5 schitterende dansnummers door te sturen!!!
Hokus pokus pats, ik wou dat ieder vakje ingevuld was! PING****

W at bie den we aa n ?
Een ideale manier om andere ouders beter te leren kennen,
Een gezellige sfeer,
Je kan eens deugddoend bewegen door een podium in elkaar te steken, doeken op te hangen, frigo’s te
vullen, tafels te versleuren, de technieker te helpen met zijn loodzwaar apparatuur, pintjes te tappen,….
En als kers op de taart: een blinkende fuif waar je je benen vanonder je lijf kan dansen!
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MOS/GREENTEAM

We zijn nog steeds op zoek naar enthousiaste ouders / grootouders / kinderen
die op zaterdag 19 november mee willen helpen om van de schooltuin een aangename plek te maken om te
vertoeven.

De geen-tip / allestip
Geen tip deze week of toch wel:
Leefscholers:
blijf ons afval goed sorteren,
blijf zuinig omspringen met energie,
blijf stappen en trappen alsook carpoolen en bussen,
blijf verstandig omspringen met water,
en blijf zorg dragen voor de ons omringende natuur,
Een afvaardiging van onze school ging vorige week donderdag 10 november, ons derde MOS-logo ophalen
tijdens de MOS-logo uitreiking in Brussel.
Ruben (leefgroep 3) en Astrid (leefgroep 4), samen met Roswitha (mama van Ruben, Astrid en Linde) en juf
Ann vertegenwoordigden onze school. Voor Ruben en Astrid alvast een hele belevenis, sporen naar Brussel
en dan een stukje te voet door Brussel.
Genieten konden ze van een tof theaterstuk rond luchtverontreiniging en wat daarmee te doen.
Fijn om Ruben en Astrid te zien glunderen wanneer zij het Logo ontvingen, fijn om er net als zovele andere
scholen bij te mogen zijn en te zien dat er velen begaan zijn met de milieuproblematiek.
Eén belangrijke boodschap vormt hier de rode draad: Doe zo verder, blijf inspanningen leveren voor het
milieu.
Wij zijn alvast goed bezig en van plan dit zo te houden.
Graag alvast een dikke merci aan éénieder die meewerkte aan de uitvoering van ons MOSactieplan.
Nu reeds dank aan allen die zich nu reeds inschreven om mee te werken aan de herfstwerkdag van
komende zaterdag 19 november.
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GEVRAAGD | GEZOCHT
Hallo
Ik ben Elisabeth, mama van Lotje uit de kikkertjesklas, en zou graag starten met naschoolse opvang bij mij
thuis (scheldewindeke). Zijn er ouders die nood hebben aan opvang voor hun kinderen na de schooluren en
ev. ook in het weekend? Ik sta ook open voor opvang van een kind met een handicap en/of andere
"problematiek". Je kan me steeds bellen op het nummer 0485 14 65 66, om de mogelijkheden te bekijken.
Vele groetjes
Elisabeth

De ti jd va n ca dea u tje s kom t e r we e r aa n .. .
Ben je weg van houten speelgoed of decoratiemateriaal?
Ben je op zoek naar een duurzaam, mooi, educatief, gezellig ... cadeautje? Dan ben je bij Janbibejan aan
het juiste adres ...
Neem alvast een kijkje op www.janbibejan.com
Janbibejan koop je niet in de winkel maar wordt verkocht in de huiskamer ...
Wil je graag gastvrouw zijn? Dan krijg je naast een gezellige avond ook nog fijne gastvrouwgeschenken.
Heb je interesse laat me dan iets weten op
roswitha.gerbosch@hotmail.com of 09 362 14 17 of 0499 42 29 34
Wil je liever gewoon cadeautjes bestellen dan kan dat gerust ook.
Laat me maar iets weten.
Groetjes Roswitha (mama van Astrid, Ruben, Linde)
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