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E D I T O R I A A L

AGENDA

Beste ouders,

 6 december 2011
CLB-consult in 1ste leerjaar.
 16 december
tentoonstelling Lg3 13-14u
 22 december 2011
oudercontact & praatcafé
 13 januari 2012
Nieuwjaarsreceptie.
 16 januari 2012:
leefgroepvergadering lg1: 19 -20u
 17 februari 2012
Carnaval.
 30 maart 2012
Praatcafé.
 22 april 2012
Lentefeest.
 2 juni 2012
Leefschoolfeest.

“Hij komt, hij komt de lieve goede sint
Mijn beste vrind, jouw beste vrind
De vrind van ieder kind.”
Ja, ja onze leefschoolkinderen zijn alles in gereed aan het
brengen voor het hoge bezoek van sint en piet.
Dit jaar wordt het een intiem klasgebeuren. De sint en piet
brengen elke klas een bezoekje.
Verslag en foto’s volgen. Houd de volgende flashboem en onze
website in de gaten.
Aan ieder nog een swingend weekend toegewenst
En hopelijk tot op de fuif

LEEFGROEPBERICHTEN
Leefgroep 1 | Schelpjes
De nieuwe datum voor de leefgroepvergadering is maandag 16
januari van 19 tot 20h. We hebben de vergadering bewust na de
kerstvakantie gelegd om de ouders van de nieuwe peuters dan ook
te kunnen ontmoeten. Graag tot dan!

Leefgroep 2 | Schildpadjes en de
kikkertjes
Sinterklaasje kom maar binnen .... , zie ginds komt de stoomboot...
en andere klassiekers weerklinken in de klassen. Met deze nummers
op de achtergrond worden alle kinderen ware pakjespieten,
dakenpieten en acrobatenpieten. Zo hebben we ons al verdiept in
het maken van pakjes , leren lopen op hoge daken, koprollen en
pakjes leren gooien in de schoorstenen. Allemaal niet zo makkelijk
als het lijkt!! Om ons volledig in te leven hebben we ook mijters,
staffen en pietenmutsen gemaakt.
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MENU
 Maandag 5/12: soep + lasagne
bolognaise met broodjes en rauwe
groenten
 Dinsdag 6/12: soep +
braadworst/quornfilet met appelmoes
en natuuraardappelen
 Donderdag 8/12: soep + brochettes in
Provençaalse saus met frieten
 Vrijdag 9/12: soep + gevogeltevlees
met juliennegroenten in currysaus en
natuuraardappelen

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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In de kikkertjesklas wilden de kinderen ook echte pieten- en sintkledij maken en om dit te realiseren
hebben we hulp gekregen van de mama van Thor en de oma van Ella. Met pak en zak EN naaimachine zijn
ze in onze klas gekomen om pofbroekjes te maken met de kinderen. Een andere groep is dan echt met
naald en draad aan de slag gegaan om een tabbaard te naaien, héél leuk om zien!! Vorige week is de mama
van Isha naar onze klas gekomen om ons iets te leren over de beste vrienden van Sinterklaas, nl. Don
Quichot en Pablo Picasso en ook kwam ze samen met de kinderen Sangria maken (het lievelingsdrankje
van de Sint). Bij deze wil ik al die ouder- en grootouderparticipatie in de verf zetten en iedereen héél
hartelijk bedanken, de kinderen genieten echt van zo'n momenten, mercietjes. En volgende week komt
ook een papa ons vergezellen. De papa van Lotje, bakker, komt met ons speculaaskoekjes maken. We
kijken er al naar uit. Dinsdag 6 december... DE GROTE DAG... verwelkomen we de Sint in onze klasjes. Die
gaan we zeker verwennen en hij ons waarschijnlijk ook!
Toedeloe,
Sofie en Valentine

Oproep

Leefgroep 3 | Zeepaar djes en Maanvisjes
Hallo allemaal,
Deze week verdiepten we ons helemaal in de wondere dierenwereld. We leerden over allerlei soorten
dieren: vogels, vissen, reptielen, zoogdieren, vissen, insecten,…… We zochten ook info op over ons eigen
gekozen dier. Volgende week gaan we ons dier ook creatief verwerken. Hiervoor zijn we nog op zoek naar
ijzerdraad, elektriciteitsdraad, sponzen, kleine houten blokjes, krantenpapier, schilderstape. Vrijdag 16
december willen we graag onze tentoonstelling houden van 13 to 14u. Vlak voor het forum.
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Dinsdag hadden we nog eens een yoga-lesje. We werkten rond een prachtig boek: Adem-elfje ben je
wakker. Met dit boek leerden we de buikademhaling. Deze kunnen we gebruiken wanneer we ons
verdrietig, bang, zenuwachtig of boos voelen. We hebber er weer met z’n allen van genoten
Volgende week verwachten we hoog bezoek van de sint. Wat wordt het spannend!!!
Aan ieder een fijn weekend gewenst en misschien tot op de leefschoolfuif!
Juf Kaat en juf Sofie

Leefgroep 4 | Gekko’s
Hallo allemaal!
Hier weer leuk Gekkonieuws!
We hebben er alweer een zeer muzikale week opzitten!
We maakten onze eigen muziekinstrumenten. Dankzij de helpende handen van de mama van Pim en
Sophie, de mama van Lorin en de mama van Emely verliep alles lekker vlot! Dank jullie wel!!!
In het lezen van noten zijn we nu echte spetters! ;-) En we kunnen ze ook al op de notenbalk schrijven!
Deze week was het aan onze klas om het forum te organiseren, dus daar hadden we wel wat werk aan.
Maar het was zeer leuk!
We schreven een mooie brief aan de Sint en stopten die in de mond van Zwarte Piet! Niet van de echte
natuurlijk! :-) Rune had er eentje geknutseld en die staat nu bij ons in de klas. Het is onze "Piet-brievenbus"!
Hoe het bezoek van de Sint en Piet verlopen is, vernemen jullie volgende week!
Tot dan!
De Gekko's

Leefgroep 5 | feniksen
Beste lezers,
Deze week zijn we met het project het leven in en op de zee begonnen.
Dinsdag hebben we de planning gemaakt en de vragen verdeeld.
Woensdag hebben we een expo gehad van Kobe en Thimo.
Donderdag zijn we begonnen met ons opzoekwerk en de doe - dingen.
Vandaag hebben we verder gedaan met ons opzoekwerk en de doe - dingen.
Dag beste lezers!
Tot de volgende keer!
De coole feniksen!!!
Lars en Hannelore. (en de rest)
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LEEFSCHOOLNIEUWS VAN DE DIRECTIE
Consult door CLB:
ste
Op dinsdag 6 december komt het CLB langs voor de kinderen van het 1 leerjaar.

MOS
De papiertip
Laten we samen ons papierverbruik verminderen. Minder papier en karton verbruiken beschermt onze
bossen, beperkt het verbruik van energie en water bij de productie en ook afval.
Soms moet je toch iets uitprinten, doe het dan op beide zijden van het papier of gebruik de achterkant als
kladpapier achteraf.
Hergebruik je omslagen of krabbel er boodschappenlijstjes en/of berichtjes op.
Je kan natuurlijk ook kiezen voor andere alternatieven: bijvoorbeeld kringlooppapier of papier met FSC- of
PEFC-keurmerk (schriften, wc-papier, behang, omslagen …), of wat dacht je van textiel (servetten,
zakdoeken, zakken …) of internet (telefoongidsen, overschrijvingen …).
Je uitgelezen boeken, kranten of tijdschriften kan je uitlenen.
Met kerst en nieuwjaar in 't verschiet kan je mooie krantenbladzijden gebruiken om er geschenkjes mee in
te pakken bijvoorbeeld, en bedenk dat de inhoud meestal veel belangrijker is dan de buitenzijde (“de
schoonheid zit binnenin”)

Uitnodiging peuterkijkdag op woensdag 21 december 2011
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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
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GEVRAAGD | GEZOCHT
Paarse muts???
Wie heeft mijn muts gevonden?
Het is een paarse muts met glinsters en een paarse bol
Heeft iemand er zo één gezien of gevonden?
Breng ze terug bij Nikki ( gekko’s )
De vinder krijgt een beloning.

Zwarte winterjas???
Maarten zijn (reserve)jas is al meer dan een week vermist.
Het gaat om een zwarte (ook vanbinnen) winterjas leeftijd 6-7jaar met kap.
In een van zijn zakken zit er normaal gezien ook een fluo-blauwe muts van quecha. Heb je deze jas
(gezien)????
Alvast bedankt om deze aan juf Sofie of Kaat te bezorgen of me een seintje te geven vifco@hotmail.com,
Véronique

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!!!

Uitnodiging nieuwjaarsreceptie 2012
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