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E D I T O R I A A L

AGENDA

Lieve ouders,

 16 december:
tentoonstelling Lg3 13-14u
 22 december 2011
oudercontact & praatcafé
 13 januari 2012 - 17u:
Nieuwjaarsreceptie.
 16 januari 2012:
leefgroepvergadering lg1: 19 -20u
 24 januari 2012 – 20u:
oudervereniging
 17 februari 2012:
Carnaval.
 30 maart 2012:
Praatcafé.
 22 april 2012
Lentefeest.
 2 juni 2012:
Leefschoolfeest.

De Sint is net langs geweest en wat hebben de
leefschoolkinderen, juffen en meesters ervan genoten.
Cadeautjes en snoepjes werden met veel enthousiasme in
ontvangst genomen. De belangrijke man kreeg heel wat
vragen en kon de kinderen bekoren met zijn antwoorden.
De mama’s en papa’s hadden vorig weekend ook een feestje,
maar dan zonder de Sint. De leefschoolfuif werd een groot
succes, met dank aan alle medewerkers!
De ene drukke periode is achter de rug en er staat er alweer
eentje voor de deur: kerst en Nieuwjaar.
De kinderen zullen nu zich nu stilaan beginnen voorbereiden
op deze periode: nieuwjaarsbrieven maken en schrijven.
Informatie rond het bestellen van nieuwjaarsbrieven vind je
verder in deze flashboem.

Prettig weekend!
Sofie

LEEFGROEPBERICHTEN
Leefgroep 2 | Schildpadjes en de
kikkertjes
Zwarte handen op de deur en in de klas. Overal letterkoekjes.
Onze pantoffel gevuld zien met snoep, koek, chocolade en
mandarijnen. Dan wordt er op deur geklopt… . Sinterklaas stapt
statig binnen met zijn glimlachende zwarte piet. Aarzelende
blikken voor enkele seconden en dan alle remmen los: liedjes
zingen, vragen stellen, samen op de foto, kaarsjes uitblazen,
vuurwerk maken, speculoos en cake eten, …. .
Na een half uurtje is het bezoek afgelopen, en zingen we uit volle
borst: “dag Sinterklaasje, daaag daaag daaag zwarte piet, ….”.
Tot volgend jaar. Niet alleen Sint was jarig: ook Rune (4) en Toon
(5) trakteerden met koekjes voor hun verjaardag. Proficiat
jongens.
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MENU
 Maandag 12 december:
soep + pasta met kippenblokjes,
pastinaak en tomaat
 Dinsdag 13 december:
soep + stoofpotje van tofu/vlees met
soorten wintergroenten en
krielaardappelen
 Donderdag 15 december:
soep + vol au vent met champignons
en frieten
 Vrijdag 9 december:
soep + slavinken met stamppot van
groene kool

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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Op donderdag zal je wel gemerkt hebben dat de klaswerking wordt overgenomen door juf Nele en juf Joke.
Dit zal nog enkele keren nodig zijn, want we ontwerpen een nieuw rapport, gaan hospiteren in de
leefschool van Oostende, en werken aan een leerplanimplementatie voor het kleuterblok. Hopelijk geraken
we snel door deze administratie, en kunnen dan weer in ons klasje staan.
Groetjes,
Valentine en Sofie.

Leefgroep 3 | Zeepaardjes en Maanvisjes
Dag allemaal,
Alle zeepaardjes en maanvisjes keken zo uit naar het hoogbezoek van deze week. Zeker toen we de
maandagochtend al die zwarte handen van de Piet hadden ontdekt. Hij had zich duidelijk heel erg
uitgeleefd op school: handen op onze lego, stoelen voor de deur gezet, aan de snoepjes gezeten,… Wat
waren we uiteindelijk blij toen de Sint onze klas binnenkwam. De zeepaardjes en de maanvisjes lieten zich
elk op hun beurt van hun beste kant zien: zeepaardjes droegen een gedichtje voor en de maanvisjes zongen
een lied. En dat allemaal binnen het thema van ons project, de dieren.
Over ons project gesproken, we zijn nog steeds volop bezig met het voorbereiden van onze
tentoonstelling. Deze begint stilaan wat meer vorm te krijgen. En wat weten we al veel over onze dieren.
Woensdagvoormiddag kregen we alweer een bezoekje. Jeroen, een echte reptielenliefhebber, kwam ons
wat meer uitleg geven over deze dieren. We luisterden allemaal heel aandachtig en stelden heel wat
vragen. Op het einde van de vragenronde kregen we twee van zijn dieren te zien: een slang en een hagedis.
Wat was dat spannend!
Straks beginnen we aan onze nieuwjaarsbrieven, dus vergeet zeker niet om deze te bestellen!
Vele groetjes,
Juf Kaat en juf Sofie

Leefgroep 4 | Stokstaartjes
Dag lieve lezertjes,
Maandag is Ilse, de mama van Emiel, gekomen. Ook Hadewich, de mama van
Chathaline en Bene, mama van Paco en Walter, de papa van Hiywot waren er bij.
We oefenden volop ons concert. We maakten spreekkoren, zongen het axenlied en schudden met onze ...
op het liedje ... We willen nog niet alles verklappen. Als je het wil weten, kom dan kijken op de
nieuwjaarsreceptie.
Dinsdag hebben we onze affiches gemaakt en de Sint is geweest. We kregen twee spelletjes voor in het
hoekenwerk.
Donderdag hebben we onze affiches afgewerkt
en we hebben ook het programmaboekje gemaakt voor ons Nieuwjaarsconcert. We maakten ook een
tekening rond muziek voor op onze tijdsband.
Veel lieve groetjes
Marie & Janne en de Stokkstaartjes
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Leefgroep 5 | Wolkenvangers
Hallo allemaal,
Tof dat je ons berichtje leest! Blijkbaar leest maar een klein percentage van de school onze wekelijkse
schoolkrant.
Wij hebben nochtans groot nieuws: op maandag 19 december is er projecttoets. We zijn momenteel in de
klas aan het leren hoe we onze leerstof kunnen verwerken: verkennen, sleutelwoorden, titels,... ja, leren
leren.
We maakten samen een mindmap over het onderdeel t.v.
Verder ontspannen we ons met het maken van een boot (project zee en oceaan). En hij moet bovendien
echt kunnen varen... benieuwd of we hierin zullen slagen.
O ja, de sint is langs geweest. Hij is blijkbaar in overleg geweest met de kerstman: we kregen mooie
kerstversiering. Nu is onze kring nog gezelliger dan hij al was.
Tot volgende week!

Uitnodiging praatcafé op donderdag 22 december 2011

LEEFSCHOOLNIEUWS VAN DE DIRECTIE
F uif
We konden alweer genieten van een spetterende fuif. Alles begon met een warm onthaal in een mooi
versierde zaal. Een passend aperitiefje en de klanken van Fond de Teint brachten ons in de juiste stemming.
Daarna liet sfeervolle muziek van Radio Negra ons naadloos verder dansen op de beat van knallende hits
o.l.v. DJ William. Kortom je hebt wat gemist indien je er niet bij was. Ik kan je alvast vertellen dat het de
volgende ochtend heel wat rustiger was tijdens de opkuis. Sommigen waren duidelijk nog aan het
nagenieten.
Hartelijk dank aan eenieder die heeft meegeholpen aan deze fuif.
Hou alvast de website in de gaten, binnenkort verschijnen daar foto’s !
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MOS
KERSTBOOMTIP
Ga jij voor een kunstkerstboom of voor een echte kerstboom. Even alles op een rijtje gezet.
Kunstkerstbomen zijn herbruikbaar, maar hun productie veroorzaakt heel veel vervuiling.
Daarom kan je ook gaan voor een natuurlijke kerstboom uit een nabijgelegen duurzaam beheerd bos. In
België vinden we vooral Nordmannsparren, die weinig naalden verliezen en gewone sparren die vlugger
groeien met minder mest en pesticiden.
Maar kies bij voorkeur een kerstboom die in een pot gekweekt wordt, zo draag je er toe bij dat de dunne
laag vruchtbare aarde in het dennenbos bewaard blijft. Bijkomend voordeel van zo’n boom is ook, dat je
hem later ook met grote overlevingskansen in je tuin kan planten. Op voorwaarde dat hij in huis niet tegen
je verwarming aanstond.
Je kan ook een spar of kerstboom uit karton snijden of een muurversie met enkele takken maken.

SCHOOLFOTO’S
Deze week werden de foto’s meegegeven aan de kinderen.
Gelieve uiterlijk op 13 december alles terug te bezorgen (geld of foto’s) aan de juf/meester.
De bijbestellingen zullen op woensdagvoormiddag doorgegeven worden in de hoop dat alles nog voor de
kerstvakantie geregeld wordt.
Na 13 december zijn geen bijbestellingen meer mogelijk.
Dank voor uw begrip en medewerking.
Martine Vande Moortele

Uitnodiging peuterkijkdag op woensdag 21 december 2011
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Nieuwjaarsbrieven
De sint is net vertrokken en we denken al aan de eindejaarsfeesten. Je kan opnieuw terecht bij juf Kaat voor
nieuwjaarsbrieven waarin je al je wensen en goede voornemens kan noteren. Elk kind maakt in de klas een
brief voor de ouders, dus deze hoef je alvast niet te bestellen. Één brief kost 80 cent.
Gelieve in envelop met naam van kind en klas het gepast geld mee te geven.
Vriendelijke groeten
Juf Kaat

OUDERCONTACT
Beste ouders.
Binnenkort is er weer oudercontact. Om alles vlot te laten verlopen vragen we u om zo snel mogelijk
onderstaand strookje in te vullen en mee te geven naar school. Opgepast, uitzonderlijk vallen de
oudercontacten voor leefgroep 5 niet samen met de andere leefgroepen.
Leefgroep 5 heeft oudercontact op dinsdag 20 december, leefgroepen 1 tot en met 4 op donderdag 22
december. Hou daar rekening mee bij het invullen van het strookje.
Dank voor uw begrip.
STROOKJE OUDERCONTACT

Wij, ………………………………………………………….., wensen een afspraak te maken voor het oudercontact
op dinsdag 20 december (leefgroep 5) of donderdag 22 december (leefgroep 1, 2, 3 en 4) met :

Naam leerkracht(en) die u voor
dit kind wilt spreken :

Leefgroep

NIV

Naam kind

Gewenst tijdstip
omcirkelen : rond
…

………………….……………
………….……………………

………………….……………

16 – 17 – 18
19 – 20 – 21

………………….……………
………….……………………

………………….……………

16 – 17 – 18
19 – 20 – 21

………………….……………
………….……………………

………………….……………

16 – 17 – 18
19 – 20 – 21

………………….……………
………….……………………

………………….……………

16 – 17 – 18
19 – 20 – 21

Gelieve één lijn per kind in te vullen en één strookje per familie af te geven.
Indien een langere periode past, gelieve dan meerdere getallen in de laatste kolom te omcirkelen.

e
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Uitnodiging nieuwjaarsreceptie 2012

Verslag vergadering oudervereniging 1 december 2011 _ 20 u
1. Welkom
Met dank aan de enthousiaste en zeer geïnspireerde aanwezige ouders.
De afwezigen hadden ongelijk !!
2. Opvolging vorig verslag
-

-

Is er een manier om de oproepen meer in de focus te plaatsen?
Er komt weinig respons op. Ook helpende handen worden langs deze weg en via de flashboem weinig
gevonden. Wat wel werkt is het handgeschreven werkrooster zoals voor de fuif. Ook eerst een
schoolvergadering plannen en dan een oproep tot helpende handen bleek in het verleden te werken.
Mond op mond reclame en flyers blijken wel te werken …

3. Werkgroepennieuws voorbije activiteiten
-

Grootouderfeest: Zeer positief bevonden .. grootouders, kleinkinderen en juffen hebben genoten !!

-

Herfstwerkdag: door de grote opkomst van ouders is er heel veel werk gedaan.. Wel zou de
bevoorrading nog wat extra bekeken moeten worden en is er het voorstel om in 2 shiften toch een
volledige dag te werken.

-

Praatcafé: weinig opkomst … weinig helpende handen … mensen komen er wel op af via mond op
mond reclame.. misschien een tip voor het volgende praatcafé.. als leden van de oudervereniging
zoveel mogelijk andere ouders aanspreken en aansporen om een glas te komen drinken. Tijdens het
praatcafé van 22 december zal er gebrainstormd worden over 20 jaar leefschool.

-

Mezenbollendraaien: er werden al veel vetballetjes gedraaid .. maar om er nog meer te kunnen
uitdelen gaan de leden van het team tijdens hun teamvergadering met de handen in het vet zitten… dit
blijkt ook effectief te zijn voor de huid.
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4. Werkgroepennieuws komende activiteiten
-

Leefschoolconcert/fuif: oproepbord komt stilaan vol.. iedereen kijkt uit naar de optredens en de fuif…
onze kinderen zijn beetje jaloers maar we gaan het goed maken .. zie onder.

-

Nieuwjaarsreceptie / wintervertellingen: Het programma zit ongeveer in elkaar. Er zijn zelfs al
ideetjes voor 2013 !!!

-

Carnaval: OP 11 FEBRUARI 2012 kinderfuif en “Eetinge”
We zoeken helpende handen om alles in goede banen te leiden. De kinderfuif start rond 18 uur in de
grote zaal met DJ Peter. In de refter gaat een “Eetinge” door voor de wachtende ouders met kaas en
bier.
Daarom aanpassing in de kalender van oudervereniging:
de vergadering van 28 februari vervalt en wordt verlegd naar 24 januari.

Fijn er bij te zijn !
Kristy ( mama Stan, Marik, Jurre )
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