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E D I T O R I A A L

AGENDA

Beste ouders,

 29 november 2011 - 19u:
Info-avond “Leren leren”.
 1 december 2011 - 20u: Vergadering
oudervereniging;
 2 december 2011 - 14u:
Speciaal Forum!
 3 december 2011 - 20u:
Leefschoolfuif.
 6 december 2011:
CLB-consult in 1ste leerjaar.
 22 december 2011
oudercontact & praatcafé
 13 januari 2012 - 18u:
Nieuwjaarsreceptie.
 17 februari 2012:
Carnaval.
 22 april 2012:
Lentefeest.
 2 juni 2012:
Leefschoolfeest.

In deze verse flashboem alweer veel leefschoolnieuws en
voor de feestgangers waardevol nieuws over de fuif.
Zoek alvast in je garderobe een passende outfit. We
verwachten jullie op zaterdag 3 december in glitter en
glamour!
Wie zich blinkend durft tonen of een origineel glitterend
accentje weet aan te brengen aan zijn look, maakt kans op
een aangename verrassing!
Nog even benadrukken dat er voor de kinderen geen opvang
is voorzien! Hun fuif volgt in het voorjaar.
het fuifteam (Nele, Aster, Gaëlle, Veerle en Izabel)
Ge lieve de k aar te n o f h e t g e l d vo or de
L e e f sc ho ol fui f teg e n m aan dag 28 / 11 aa n de
ju f of mee s te r te be zo r g e n!

LEEFGROEPBERICHTEN
Leefgroep 1 | Schelpjes
'Ik wil het zelf doen, ik wil het zelf doen' veel hebben we dit deze
week in onze klas gehoord. Dat was dan ook wel de
hoofddoelstelling van ons project. We hebben zelf boterhammen
met choco gesmeerd, zelf onze voeten gewassen en afgedroogd,
zelf een schildershort aangedaan, zelf onze tanden gepoetst, alles
zelf, zelf, zelf en daar zijn we zo trots op!
Maar nu is Sint daar die langzaam maar zeker ons klasje
binnensluipt. Volgende week zijn muziek, verkleedkledij en
attributen en boeken over de Sint hartelijk welkom! En misschien
wil er wel iemand in de klas koekjes komen bakken?
Lieve groetjes vanuit de schelpjesklas.

e

MENU
 Maandag 28/11: soep + pastaschotel
met vis en 6 soorten groenten
 Dinsdag 29/11: soep + soya
filet/chipolata met sperzieboontjes en
aardappelgratin
 Donderdag 02/12: soep + stoofvlees
met appelmoes en frieten
 Vrijdag 03/12: soep + gehaktbrood met
bloemkool 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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Leefgroep 2 | Schildpadjes en de kikkertjes
We maakten deze week onze projectplanning op met de kinderen. Zoals jullie konden zien in de map zijn er
heel wat vragen en activiteiten voorzien.
Het eerste wat we met de kinderen hebben gemaakt, is een mooie aftelkalender. Kom er maar eens naar
kijken in de klas.
We zijn ook al aan het knippen, schilderen en plakken.
Op donderdag was er een mezenbollendag. Om de school wat bekendheid te geven zullen leerkrachten en
ouders op verschillende locaties de vetbolletjes uitdelen aan toekomstige leefscholers. Alle kinderen van de
leefschool hebben massaal hun handen in het vet gestopt, en alles goed door het zaad gerold. Het was een
heel vettige, maar prettige bedoening.
de

Jarigen: Adha trakteerde met een lekkere hartvormige cake voor haar 5 verjaardag. Dikke proficiat!
Groetjes, Valentine en Sofie.

Leefgroep 3 | Zeepaardjes en Maanvisjes
Hallo allemaal,
Ons nieuw project is geworden: Hoe bewegen dieren zich voort? Met een heuse dierententoonstelling als
eindproduct. De datum volgt nog.
Deze week maakten we een planning op en heeft ieder een dier gekozen waarover hij of zij meer wilt te
weten komen. Maar dit heb je waarschijnlijk al kunnen lezen in het agendamapje.
We zijn nog op zoek naar een leerrijke uitstap die niet te ver en niet te duur is. Vele kinderen dachten aan
de dierentuin, maar dit is duur en ver.
Voor onze tentoonstelling willen de kinderen hun dier creatief voorstellen met vilt, stof, papier-maché of
karton,…. En ze willen zichzelf ook omtoveren in hun dier. Ouders die zin hebben om een namiddag mee te
komen knutselen zijn van harte welkom. Laat maar weten wanneer je het past. Op dinsdagnamiddag
knutselen we nooit, want dan zijn we naar de sporthal.
Donderdag brachten we een bezoekje aan de bib. Ieder mocht een boekje kiezen om thuis te lezen. De
kinderen van N2 zullen volgende week een opdracht krijgen bij hun boek. De bedoeling is dat ze kort
komen vertellen in de klas waarover hun boek ging en hun creatieve verwerking tonen. De opdracht vind je
in de agendamap.
Vanaf volgende week starten we ook met de koffertjes van de tijd. Om beurt krijgen de kinderen het
koffertje een week mee naar huis. De bedoeling is dat de kinderen hun levenslijn concreet gaan maken met
foto’s en allerhande spullen. De opdracht vind je ook terug in het koffertje. Op donderdag komen ze dan
het koffertje voorstellen aan de klas.
Deze week leerden de kinderen van N1 schrijven met een vulpen. Dit lukt al heel goed. Ik ben heel zeker dat
hun eerste nieuwjaarsbrief prachtig wordt. Vele kinderen brachten reeds hun eigen pen mee naar school en
daarbij ook een inktstift. We hebben met de kinderen afgesproken dat we dit niet in de klas zullen
gebruiken. De kinderen leerden om hun foutjes tussen haakjes te plaatsen en niet te wissen. Dus gelieve de
inktstiften niet mee te geven naar school. Dank juf Kaat.
Tot volgende week
Juf Kaat en juf Sofie
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Leefgroep 4 | Gekko’s
Hallo allemaal!
Hier volgt een overzicht van wat we deze week zoal uitgespookt hebben in Gekkoland…

Maandag hebben we ons opzoekwerk aan elkaar voorgesteld. Er waren veel groepjes die moeilijke
dingen hadden.
We hebben ook een versje bedacht bij ons Axendier.

Dinsdag hebben we de voorbereidingen getroffen voor het maken van onze muziekinstrumenten.
Volgende week dinsdag (29/11) gaan we die dan echt maken!

Woensdag leerden we een Frans liedje over de dagen van de week. En van nu af aan gaan we iedere
dag beginnen met te zeggen welke dag we zijn. In het Frans wel te verstaan! 

Donderdag maakten we mezenbollen. Dat we een erg leuk maar vettig werkje!
De mama van Emiel heeft ons ook al een lied aangeleerd voor ons eindproduct! Dat was erg tof!

Vrijdag leerden we noten en ritmes lezen. We mochten met ritmestokjes, schuddoosjes en andere
instrumenten verschillende ritmes na elkaar spelen. TOF!
Zo, dat was het.
Tot volgende week!
Maud

Leefgroep 5 | Wolkenvangers
Hallo allemaal,
Wij zijn volop bezig met onze woestijn vorm te geven. We maakten op een zandplaat op schaal het leven in
de woestijn na. Yuna en Jora maakten een leuk liedje over de woestijn en na een paar aanpassingen van
Oscar en Runa werd het lied aan de hele klas aangeleerd.
Donderdagnamiddag hielp de ganse school mee om vetbolletjes voor de vogels te maken. Het was een
leuke ervaring. Deze bollen zullen om en rond de school uitgedeeld worden om wat reclame te maken.
Volgende week maken we nog zandkoekjes en dan is ons project woestijn bijna afgerond. Ons eindproduct
(tentoonstelling) volgt later.
Groetjes van de wolkenvangers

LEEFSCHOOLNIEUWS VAN DE DIRECTIE
Sp e c iale av on d v oor o u de r s e n ki nde re n v an le efgr oep 5:
Dinsdag 29 november om 19.00u komt Paul Maes een avondvullend programma brengen rond leren leren
in de speelzaal van de lagere. Dankzij de oudervereniging wordt dit tweejaarlijks gratis aangeboden aan
alle kinderen van leefgroep 5 en hun ouders. Het is belangrijk dat iedereen aanwezig is omdat er op die
avond heel veel gebruiksvriendelijke tips aan de kinderen en hun ouders worden meegegeven op een heel
ludieke en toffe manier. Hopelijk ben je ook van de partij want zo’n uniek aanbod kom je zelden tegen.

Fo ru m van v rij dag 2 de c e mbe r om 14 .0 0u :
In de namiddag krijgen de kinderen geperst fruitsap aangeboden vanuit onze eigen schooltuin. Vanaf
de
14.00u start ons forum en wordt het 3 MOS-logo in de kijker gezet en ingehuldigd.
Iedereen welkom.

C on su l t d oo r C L B:
Op dinsdag 6 december komt het CLB langs voor de kinderen van het 1

e

ste

leerjaar.
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MOS
Een late Sinttip
Beste Sint,
We hebben nog een tip voor jou, omdat we weten dat u erg begaan bent met het milieu.
Als jouw pieten weldra speelgoed voor de kinderen kiezen kunnen ze hier misschien mee op letten:
Voor de kleintjes:
 knuffels uit natuurlijke materialen (tevens best ook antiallergisch),




speelgoed allerlei vervaardigd uit hout met een FSC- of PEPC keurmerk,
puzzels uit kringloopkarton en bedrukt met plantaardige inkt …

Voor de groteren:
 coöperatieve spellen rond leefmilieu of duurzame ontwikkeling, leren kinderen milieubewust te leven
en tevens ook nog eens echt samenwerken, bij deze spellen is er geen winnaar of verliezer, de
kinderen strijden immers samen tegen 1 tegenstander in het spel en willen 1 zelfde doel bereiken,
 een verrekijker, microscoop of een ander toestel waarmee ze kunnen observeren en hun kennis over
de natuur kunnen uitbreiden,
Misschien kunnen de pieten er ook op letten dat ze speelgoed met batterijen zoveel als mogelijk vermijden,
sommige toestelletjes werken ook met herbruikbare batterijen en dat is al een beter alternatief, denkt u
ook niet?
Beste Sint, we willen u nu reeds bedanken om uw hulp en wachten nu reeds ongeduldig op uw komst.
Tot binnenkort!

3de MOSlogo behaald !
de

We behaalden met de Leefschool ons 3 MOSlogo. MOS staat voor Milieuzorg Op School.
de
We ontvingen het 3 MOSlogo door een aantal dingen die we deden.
Bijvoorbeeld het afval dat we sorteren, de boterhamdozen in plaats van plastic zakjes of aluminiumfolie,
letten op het feit dat de ramen alle dagen even geopend worden, maar nadien de ramen en deuren
gesloten houden.
de
Omdat wij dat 3 MOSlogo enkel konden krijgen als alle kinderen en personeel samen werkten trakteren
we volgende week alle kinderen op fruitsap.
Het is niet zomaar fruitsap.
Het is fruitsap gemaakt van appels en peren van onze eigen Leefschoolfruitbomen, geplukt door de
Wolkenvangers.
Per 1,5 kg fruit dat we binnenbrachten bij de fruitperser kregen we 1 liter sap terug.
Gezondheid!

e
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VERSLAG HERFSTWERKDAG - 19 november 2011
Zaterdagochtend 9 uur :
herfstwerkdag.
Ik parkeer de auto aan school en
moet lachen als ik al een haagschaar
aan het werk hoor. Eén na één komt
iedereen toe. De ene al wat
wakkerder en strijdlustiger dan de
andere. Het is de hele ochtend een
komen en gaan, een wirwar van
ouders en kinderen. Van samen
werken en samen bekijken, samen
iets drinken, iets eten.
Zo mooi. Dank je wel allemaal!

VERSLAG LEERLINGENRAAD - 22 november 2011








De lijnen op het skatepad worden voorlopig niet geschilderd omdat er geen consensus werd gevonden.
Kinderen moeten zich aan de afspraken houden. Wie driemaal de afspraken overtreedt zal vervelend
taakje krijgen door juf Martine.
Op het einde van de schooldag mogen de kinderen niet van onder het afdak komen tot wanneer de bus
van het terrein is (veiligheid).
Moussebal om te voetballen op speelplaats.
Geen elektronische spelletjes toegelaten tijdens de opvang.
Voetbalspel “Amerikaantje” aanpassen zodat er geen kinderen worden uitgesloten. Er wordt gewerkt
met een puntensysteem.
Tijdens het forum maken nogal wat kinderen te veel lawaai. Er zal door de opvoerende groep een
signaal (bel, geluidje,..) gebruikt worden.

UITNODIGING INFO-AVOND “LEREN LEREN” 29 november 2011
Beste ouders en kinderen van leefgroep 5,
op dinsdagavond 29 november om 19u staat jullie een interessante avond te wachten. Onze gastspreker is
Paul Maes. Hij brengt een voordracht (noem het theater, toneel, spel) getiteld: 'Gebruik je verstand ...
verstandig...'
Paul Maes slaagt er als geen ander in een saai onderwerp als 'leren leren' op een speelse, meeslepende en
daardoor beklijvende manier te brengen. Wie zijn voorstelling heeft meegemaakt, weet dat leren ook nog
leuk en boeiend kan zijn.
'Gebruik je verstand... verstandig...' gaat over LEREN LEREN. Hoe trek ik mijn plan achter mijn boeken?
Hoe verwerk ik op de meest optimale manier mijn leerstof? Wat doe ik om dingen lang en goed te
onthouden? Hoe verhoog ik mijn concentratie? ...
'Gebruik je verstand... verstandig...'richt zich naar jongeren tussen 10 en 14 (5de, 6de leerjaar, 1ste
secundair) én hun ouders. De voorstelling wordt gebracht op het niveau van de jongeren, maar weet ook
hun ouders feilloos te boeien.
Ik zou zeggen, allen daarheen!
Izabel

e
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UITNODIGING VERGADERING OUDERVERENIGING 1 december 2011
1.

Welkom

2.

Opvolging vorig verslag

3.
-

Werkgroepennieuws voorbije activiteiten
Grootouderfeest
Herfstwerkdag
Praatcafé
Briefing werkgroep PR

4.
-

Werkgroepennieuws komende activiteiten
Leefschoolconcert/fuif
Nieuwjaarsreceptie / wintervertellingen
Carnaval

Greenteam

Organiseren herfst- en lentewerkdag
en nog zoveel meer

Katrijn, Geert, Ann, Mathieu, Sandra,
Nouch

Techniekteam

Verdere uitwerking jaarthema

Nouche

Sjorteam

Gaan op bezoek naar cirque

Noor, Veerle, Nele

Flashmob/promo

Gaan verder ideetjes uitdenken om
leerlingeninstroom te vergroten en
de school verder in de kijker te
brengen

Izabel, veerle,Katrijn, Noor, Nele

Visieteam

Gaan meedenken rond waar de
oudervereniging voor staat binnen
de leefschool

Bene; Nicole, Nelle

Praatcafé

Organiseren de praatcafé’s –
koffiecafé’s

Veerle, Geert, Ingrid, Veronique,
Pieter, Noor, Nelle

Concert/fuif

Nele, Izabel, Gaëlle, Veerle, Aster

Nieuwjaarsreceptie

Peter, Geert, geertr, Els, Valentine,
Bene, Katrien

Communie/lentefeest

An, Ellen, ouders met communicant,
feesteling van vorig jaar

Leefschoolfeest

Izabel, Nelle, Nouche

5.

Mededelingen en rondvraag

Tot Dan !
Kristy ( mama Stan, Marik, Jurre )

e
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UITNODIGING LEEFSCHOOLFUIF
3 december 2011
Op zaterdag 3 december gaan de deuren open om 20u.
Je wordt verwelkomd in een betoverend decor waarin je zelf nog meer zal schitteren dan dat je al doet.
Trek alvast je blinkende outfit aan.. Wie weet ben jij wel de mooist verklede persoon en krijg je dé
verrassing van de avond...

De warme djembé klanken van Fond de teint zullen je naar warme oorden brengen om je daarna te laten
meevoeren naar het zwoele zuiden van Radio Negra.
En als je dan nog steeds op je stoel zit, dan brengt Koen (papa Basje) als Dj William daar zeker verandering
in!
Welkom allemaal! Vergeet je kaart niet want in ruil hiervoor krijg je een heerlijke vlierito (variant van
mojito) geserveerd door 3 blinkende dames die jullie ongetwijfeld zullen opwarmen.
Reserveer alvast een babysit of laat je oogappel genieten van eurosong for kids bij vriendje of omaatje. 't Is
voor één keertje eens een avondje leefschool voor de oudjes. Kindjes blijven thuis en krijgen later hun fuif.
Blinkende zoen van het fuifteam,
Veerle, Aster, Gaëlle, Nele en Izabel

e
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GEVRAAGD | GEZOCHT
Leden voor het OPVANGGROEPJE
Hallo best kleutermama's en papa's,
Hierbij willen we weer een warme oproep doen aan alle mama's en papa's van alle kleuters klein en groot :
Wie is er geïnteresseerd om nog aan te sluiten bij ons opvanggroepje voor de schoolvakanties? Het is de
bedoeling dat we onderling de opvang verzorgen van onze kinders tijdens de schoolvakanties. Zo kunnen
er 1 of meerdere dagen enkele kindjes bij jou thuis komen spelen (op dagen dat jullie vrij zijn) en kunnen
jouw kindjes terecht bij andere mama's en papa's op de dagen dat jullie niet vrij zijn. Voor onze kindjes is
dat heel leuk, want ze kunnen spelen bij verschillende vriendjes, we organiseren al eens een uitstap en zo
maken we de vakantie voor hun boeiend, leuk en gezellig.
Dus, twijfel niet langer en kom erbij! Voor meer info, tel Elisabeth op het nr. 0485/146566 of Nelle op het
nr. 0477/449399.
Tot gauw!

Grijze winterpet
Hallo,
Simon van de schelpjes is sinds vorige week zijn pet(muts) kwijt.
Het is een grijze winterpet met oorflapjes.
Zijn naam staat er aan de binnenkant in geschreven.
Heeft iemand deze pet gezien?
Mocht je deze gevonden hebben, wil je deze dan afgeven in de schelpjesklas a.u.b.?
Alvast bedankt!
Groetjes
Karen (mama Simon en Andreas)

Leuke mensen die…


… een handje willen helpen op de Leefschoolfuif.
In de zaal van de kleuters hangt/staat een werkrooster.
Invullen maar! Hoe meer werkzielen, hoe meer vreugde! 



… graag eens gek doen.
Kom in jouw ‘blinkendste’ glitteroutfit naar de Leefschoolfuif en misschien ontvang jij wel een
fantastische verrassing!!!

Kapotte / onbruikbare CD’s
De Wolkenvangers zijn op zoek naar kapotte/onbruikbare CD’s.
Kan jij hen helpen?

e
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