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E D I T O R I A A L

AGENDA

Lieve ouders,

 20 december:
CLB-consult 1ste leerjaar
 22 december 2011
oudercontact & praatcafé
 12 januari 2012 – 20u:
werkgroep PR: opmaak kijkboek
 13 januari 2012 - 17u:
Nieuwjaarsreceptie.
 16 januari 2012:
leefgroepvergadering lg1: 19 -20u
 19 januari 2012:
Schoolraad om 20u15
 26 januari 2012 – 20u:
werkgroep PR : ideeën concretiseren
 17 februari 2012:
Carnaval.
 30 maart 2012:
Praatcafé.
 22 april 2012:
Lentefeest.
 2 juni 2012:
Leefschoolfeest.

Wat gaat de tijd toch snel, nog een weekje en de kerstvakantie is
er al. Toch hebben wij op de leefschool nog heel wat werk:
nieuwjaarsbrieven maken en schrijven, kerst vieren op school,…!
Dit wordt nog een heel werk. Vergeet vooral niet om wat verder
te kijken in deze flashboem in verband met de bestellingen van de
nieuwjaarsbrieven.
Ook het oudercontact zal volgende week plaatsvinden, dus
vergeet je briefjes niet binnen te brengen!
Prettig weekend!
Sofie

LEEFGROEPBERICHTEN
Leefgroep 1 | Schelpjes
Lieve mensen,
We hebben al veel kindjes gemist bij de schelpjes. De vakantie komt
dichterbij en is echt wel nodig voor de jongste leefschoolerkes.
We willen onze zieke vrienden graag een dikke zoen geven en veel
warmte schenken.
Toch zijn deze laatste weken supergezellig: lichtjes in de klas,
kerstboom maken, dicht bij elkaar kruipen om naar verhaaltjes te
luisteren, dansen in de wind, cadeautjes voor elkaar maken, versiering
maken en de verjaardag van Jolan en Briek vieren die 3 jaar geworden
zijn! Hiep hiep hiep, HOERA!!!
Brengen jullie volgende week een zaklantaarn mee (als dat mag) en
een cadeautje van 2.50 euro om aan elkaar te schenken?
een vliegende zoen,
Nele
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MENU
 Maandag 19 december:
soep + pasta met zalm en fijne
groenten
 Dinsdag 20 december:
soep + groentenburger/kalkoen cordon
bleu met wortelen en
natuuraardappelen
 Donderdag 22 december:
soep + balletjes in tomatensaus met
champignons en frieten
 Vrijdag 23 december:
soep + kipfilets met perziken 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 .
Jingle bells, jingle bells, jingle all the way,... met deze prachtige kerstmuziek op de achtergrond hebben we
onze kerstboompjes gezet. Van lichtjes, slingers en allerlei kleurrijke bollen tot de piek op de top. Echte
experten zijn we nu in het versieren van kerstbomen. Verder hebben we ook nog een kerstboompje leren
timmeren en hebben we druk in de weer geweest met het invullen van onze woordrapporten. Nieuwe
woordrapporten die de kinderen zelf hebben ingevuld en dat lukte best goed. Sommigen waren héél fier
dat ze dit zelf mochten doen. Ook hebben we nog een jarige gevierd, nl. Eli ( kikkertjesklas) Eli werd vorige
week 5 jaar en dat hebben we in de klas gevierd met lekkere wafels, proficiat en hartelijk dank voor de
traktaties.
Groetjes,
Sofie en Valentine

Leefgroep 3 | Zeepaardjes en Maanvisjes
Hallo allemaal,
Vandaag hebben we ons project: Hoe bewegen dieren? afgerond met een tentoonstelling. De maanvisjes
en zeepaardjes waren heel fier om hun dier aan jullie voor te stellen. Wie er vandaag niet bij kon zijn, kan
maandagmorgen snel nog een kijkje komen nemen. Tijdens de kring maandag ruimen we alles op. Dan
moeten we enkel nog de evaluatie maken van ons project. Volgende week staan de nieuwjaarsbrieven op
het programma. Dit wordt spannend voor de kinderen van N1. Zij mogen voor het eerst zelf hun brief
schrijven. Voor mama en papa maken we zelf een brief in de klas. Voor meter en peter kunnen er extra
brieven aangekocht worden bij juf Kaat. Volgende week vrijdag sluiten we het eerste trimester af met een
gezellig samen moment in de klas. De kinderen moeten hiervoor niks meebrengen.
Lieve groetjes
Sofie en Kaat

Leefgroep 5 | Wolkenvangers
Beste lezertjes,
opgelet: maandag 19 december grote projecttoets over onze projecten: water, woestijn en t.v.
Bij het project water hoort natuurlijk een proef. Meer nog, techniek! We mochten een boot knutselen die
aan volgende criteria moest voldoen: hij moest goedkoop zijn, stevig, kunnen drijven en varen.
Bij juf Izabel leerden we een mooi liedje over kerstmis: "Christmas time". We luisterden ook naar een stuk
van Strauss: An der schönen blauen Donau. Zo leerden we de walsmuziek kennen.
vele wolkengroetjes,
Runa en Yuna

Leefgroep 5 | Feniksen
Hoi beste lezertjes,
We hebben in onze map alles dat we voor de toets moeten kennen dus wilt dat zeggen dat de toets eraan
komt. Dus feniksen leer maar goed. De toets is op maandag 19 december. We zijn aan het leren over
geluid. We krijgen voor een avond een ipod mee naar huis om een geluidsproef te doen.
Daaaaaaaaag beste lezertjes.
Veel groetjes van Flor en Kyan en de feniksen .
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LEEFSCHOOLNIEUWS VAN DE DIRECTIE
Ou de rco n tac t :
Het oudercontact gaat door op donderdag 22/12 vanaf 16.00u. Voor leefgroep 5 is er uitzonderlijk een
oudercontact op dinsdag 20/12 voorzien.

Pe da g ogi sc he s t u die da g 25 j an ua ri 20 1 2 .
Die dag is er geen school voor de kinderen. Voor de leerkrachten zal het een leerrijke dag worden omdat
deze gezamenlijk doorgaat voor alle leefscholen van Vlaanderen. Locatie: De Leefschool Oosterzele. Er is
een aanbod van talrijke workshops en na de middag een uitwisselingsmoment. Ook Carl Medaer komt een
workshop geven.

Be t re f t i nsc h rijvi ng e n voo r he t sc h oo ljaa r 2 01 2 - 20 1 3:
Vanaf maandag 9 januari 2012 t.e.m. dinsdag 31 januari 2012 is de inschrijfperiode voor broers en zussen
vanaf geboortejaar 2010 van kinderen die al school lopen bij ons (voorrangsregel). Vanaf woensdag 1
februari 2012 vanaf 8.00u kunnen de resterende plaatsen door anderen ingenomen worden. Gelieve voor
de inschrijving de SIS-kaart van je kind mee te brengen.
Heb je info nodig voor vrienden of kennissen dan kan je die steeds aanvragen via secretariaat of Martine.
Momenteel is er nog plaats voor peuters, 1ste kleuterklas, 2de kleuterklas, 3de kleuterklas (1 plaatsje),
3de leerjaar (1 plaatsje), 4de leerjaar en 6de leerjaar. Indien er geen plaats meer is dan kan je alsnog je kind
inschrijven en komt dit op een wachtlijst. Bij inschrijving weet je sowieso of de inschrijving effectief is of je
kind op de wachtlijst komt en op welke plaats je kind dan staat.

W e rkg roep P R :
Deze werkgroep is nog steeds in volle activiteit. De volgende bijeenkomst wordt gepland op donderdag 26
januari Om 20.00u in de leraarskamer. We hebben met kinderen en leerkrachten mezenbollen gemaakt om
vooral de peuterkijkdag van woensdag 21 december in de kijker te zetten en om aan te kondigen dat er nog
plaats is in leefgroep 1 (peuters/ 1ste kleuterklas). De leerkrachten zullen in de komende dagen de
mezenbollen uitdelen op specifieke locaties waar veel mensen met jonge kinderen komen.
In de loop van januari wordt een fotokijkboek van onze school gemaakt. Dit kan dan gebruikt worden zowel
door leerkrachten als vrijwillige ouders bij inschrijvingen en bij opendeurdagen.
Er wordt ook gewerkt aan een autosticker. Heb je zelf nog ideeën of wens je mee te werken aan de
realisatie van sommige ideeën dan ben je van harte welkom op donderdag 26 januari om 20.00u.
Martine Vande Moortele

Uitnodiging nieuwjaarsreceptie 2012

e

flashboem | 17 jaargang | nummer 13 | 16 december 2011 | flashboem@leefschool.be

MOS
De 10-tip voor Kerst
Voor wie vorige week nog niet helemaal overtuigd was na de kerstboomtip, krijgt hier een verdere kijk op
hoe ecologisch kerst wel kan zijn.

TI E N T IPS V OO R E E N E C OL O GISC H E K ER S T – pers be ric h t 9 decem be r 20 11

1. Kerstboom
• Geen kerstboom zetten is de milieuvriendelijkste oplossing. Houd je de boomtraditie toch graag in ere,
geef daarom de voorkeur aan een echte naaldboom met wortelkluit (bij voorkeur een dwergspar). Oivo
geeft tips om je kerstboom na gebruik in de tuin te planten.
• Bij IKEA kan je kerstbomen kopen die gekweekt zijn in België, en die een positieve evaluatie kregen van
milieuorganisatie Natagora. Voor elke verkochte kerstboom stort IKEA 2,5 euro aan Natuurpunt en
Natagora. Vorig jaar leverde de actie 16.164 euro op. Dat geld wordt gebruikt voor het aankopen van
gronden en het planten van nieuwe bossen. Lees meer over de actie.
• Versier een kamerplant. Velt geeft een overzicht van inheemse, groenblijvende struiken die je enkele
weken binnen in een pot kan zetten om op te smukken.
• Een tweedehands kunstboom vind je in de Kringwinkel of via tweedehandswebsites.
• Meer achtergrondinformatie over de kweek en het vervoer van kerstbomen en de productie van
kunstbomen kan je lezen op deze website van Netwerk Bewust Verbruiken en bij Milieu Centraal.

2. Kerstkaartjes
• Koop bij voorkeur kaartjes gemaakt uit gerecycleerd of FSC-papier. FSC is een internationale organisatie
die streeft naar verantwoord bosbeheer.
• Voor kaarten die je via internet verstuurt, is geen papier nodig. Bekijk hier een lijst met websites die gratis
e-cards aanbieden.
• Maak je kerstkaarten zelf. Leef je uit met schaar, papier, lijm, stift, potlood, stempels, oude magazines,
oude postkaartjes... Inspiratie vind je op duizenden blogs zoals deze: kaartjes uit resten stof, kaartjes met
zaadjes in, gestempelde postkaarten, collages uit kranten.

3. Kerstdiner
• De website van EVA bevat massa's vegetarische recepten en tips voor een vegetarisch kerstmenu. Ook
Weekend Knack geeft op haar website vegetarische gerechten met een culinaire toets. Geen zin om te
koken? Sommige restaurants bieden vegetarische afhaalmenu's aan.
• Gaia ontwikkelde Faux Gras, een vegetarische versie van de kerstklassieker foie gras.
• Op www.biogenietengids.be kan je bioboeren, -bakkers, -slagerijen en groentewinkels in je buurt
opzoeken.

4. Bubbels (en andere dranken)
• Kies voor biowijnen en schuimwijnen. Oxfam Fairtrade doet een eindejaarsactie met haar nieuwe
bioschuimwijn: koop vijf flessen, en je krijgt de zesde gratis. Het wijnpakket van Natuurpunt/Natagora
bevat dan weer twee uitstekende bio wijnen. Een deel van de verkoopspbrengst wordt ingezet voor de
aanwerving van natuurreservaten.
• Verzamel de kurken en breng ze na de feesten binnen bij een inzamelpunt in je buurt.
• Een pousse-café na het dessert? Fairtrade koffie smaakt eens zo lekker en je steunt er eerlijke handel
mee.
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5. Cadeautjes
• Het artikel 10 tips voor een duurzame Sinterklaas gaf al tips voor duurzame cadeaus (tweedehands
cadeaus, duurzame materialen, planten voor de tuin...)
• Oxfam beschikt over een fairtrade assortiment voor de feesten. Je kan deze cadeaus kopen in de
wereldwinkels, of op een van de vele geschenkbeurzen in het land.
• Geef een waardebon voor een niet-materieel alternatief: een ticket voor een theatervoorstelling of een
concert, een babysitcheque, een waardebon een etentje bij een verantwoord restaurant....
• Maak zelf een geschenkje. Blogs als Recyclart en The Upcycle Blog tonen van allemaal te maken valt van
oude materialen. Geef potten zelfgemaakte confituur cadeau, of zelfgemaakte juwelen...

Uitnodiging peuterkijkdag op woensdag 21 decem ber 2011

Uitnodiging praatcafé op donderdag 22 december 2011
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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.

Nieuwjaarsbrieven
Je kan nog steeds 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
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Kiddymindstraining: informatie voor ouders

Wat is mindfulness? Waarom mindfulness voor kinderen?
Komt mijn kind in aanmerking voor een mindfulnesstraining? Wat is de
kiddymindstraining? ….
Els Diependaele, kindermindfulnesstrainer, geeft informatie aan ouders die van plan zijn of twijfelen om
hun kind in te schrijven voor een mindfulnesstraining.
U wordt uitgenodigd op dinsdag 20 december 2011 om 20u in Vormingscentrum Litsea De Pauwstraat 26
Zottegem. Wanneer u een seintje geeft dan bent u zeker dat er een stoel voor u klaar staat:
Els Diependaele: els@viapromessa.be - 0474/314764
Een nieuwe kiddymindstraining start op zondag 15 januari 2012. Neem ook een kijkje op
www.kiddyminds.be en op www.viapromessa.be
Ik hoop van harte u te mogen begroeten!
Els Diependaele

Oxfam Wereldwinkel
Oxfam wereldwinkel Oosterzele: Geschenkenbeurs en uitgebreide openingsuren in de kerstperiode
Oxfam Wereldwinkel Oosterzele houdt op zaterdag 10 en 17 december haar jaarlijkse geschenkenbeurs.
Ter gelegenheid van de eindejaarsfeesten wordt het gamma geschenkartikelen uitgebreid. Je kan in de
Wereldwinkel terecht voor handgemaakte (sier)voorwerpen, juwelen, speelgoed, wijnen, pralines en
voedingsproducten die aan eerlijke voorwaarden in het Zuiden gekocht worden. Op zoek naar een eerlijk
en origineel eindejaarsgeschenk ? Welkom van 9 tot 17u in onze winkel in de Stationsstraat 9 in
Scheldewindeke. De Wereldwinkel biedt je op de geschenkbeurs graag een verwarmend drankje aan.
Uitzonderlijk zal de wereldwinkel van 26 tot 31 december alle dagen open zijn van 9u tot 12u en op 30
december van 17u tot 19u. Info: Magda Fonck, 09 362 82 37, fonckmagda@telenet.be





Oxfam Wereldwinkel-contacten in de Leefschool:
Roswitha, mama van Astrid, Ruben en Linde
Inès, mama van Noor
Bram, papa van Jora en Hanno
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