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E D I T O R I A A L

AGENDA

Lieve ouders,

 13 januari 2012 - 17u:
Nieuwjaarsreceptie +
Nieuwjaarsconcert van leefgroep 4
om 18.30u

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.

 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.

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.

 30 maart 2012: Praatcafé.

Prettig weekend!
Sofie

MENU

LEEFGROEPBERICHTEN
Leefgroep 2 | Schildpadjes en de
kikkertjes
Alle nieuwjaarsbrieven zijn klaar, dus de kerstvakantie mag
beginnen. Voor we aan ons kerstfeest konden beginnen hebben we
de
de
eerst de 4 verjaardag van Fleur , en de 5 verjaardag van Ella D.C.
en Linde gevierd. Dikke dikke proficiat meisjes! Bedankt voor al dat
lekkers en de mooie cadeautjes voor de klas. We wensen iedereen
een hele mooie kerstvakantie toe, en een heel gelukkig nieuwjaar.
Valentine en Sofie

 22 april 2012: Lentefeest.

 2 juni 2012: Leefschoolfeest.

 Maandag.09 januari:
soep + spaghetti Bolognaise met
gemalen kaas
 Dinsdag 10 januari:
soep + quornfilet/kipfilet met rijst en
currysaus met verse ananas
 Donderdag 12 januari:
soep + stoofvlees met appelmoes en
frieten
 Vrijdag 13 januari:
soep + pangasiusfilets met preisaus en
puree

DEADLINES
g

 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 4 | Gekko’s
Hallo,
Deze week hebben we generale repetitie gedaan voor ons Nieuwjaarsconcert met ons zelfgemaakte
instrumenten .We hebben ook onze Nieuwjaarsbrieven gemaakt.
Donderdag zijn we naar een toneel gegaan en hebben we ons kerststukje gemaakt.
Vrijdag hebben we een kerstfeestje gebouwd en daar hoorde ook eten,drinken en cadeautjes bij.
Prettige vakantie!
Vrolijk kerstfeest en een GELUKKIG NIEUWJAAR!
Nina en Maud

LEEFSCHOOLNIEUWS VAN DE DIRECTIE
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.
ste
de
de
de
Momenteel is er nog plaats voor peuters, 1 kleuterklas, 2 kleuterklas, 3 kleuterklas (1 plaatsje), 3
de
de
leerjaar (1 plaatsje), 4 leerjaar en 6 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.

Ve rv angi ng ju f A n n ( R K - g od s die ns t ) :
Juf Ann zal tot aan de paasvakantie ouderschapsverlof nemen. Wij hebben juf Mieke bereid gevonden om
deze vervanging op te nemen. Hartelijk dank juf Mieke.

M e e s ter Gee r t op s t u di e be z oe k .
Meester Geert krijgt de kans om naar Londen op studiebezoek te gaan in het kader van ICT samen met
onze ICT-coördinator. Hij zal niet aanwezig zijn op donderdag 12 en vrijdag 13 januari. Juf Els zal voor die
twee dagen de vervanging op zich nemen.

Nie u wjaa rs recep tie :
Noteer alvast 13 januari van 17.00u tot 20.30u in jullie agenda want dit belooft terug iets heel speciaals en
sfeervol te worden. Jullie zijn allen van harte welkom.
Aan iedereen fijne feestdagen en een gezond en spetterend 2012 toegewenst. Geniet van jullie vakantie en
tot maandag 9 januari 2012.
Martine Vande Moortele
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MOS
10 tips voor een duurzame kerst - deel 2
Voor wie de 10-tip vervolledigd wil zien, volgt hier het vervolg.
6. Inpakpapier


Hergebruik onbeschadigd cadeaupapier van eerdere feesten, of koop gerecycleerd inpakpapier.
Heb je nog bakpapier, een oud stripboek, posters, tijdschriften, kalenders landkaarten,
zijdepapier uit schoendozen of een stukje behang over? Pak je cadeau daar dan mee in.



Gebruik kartonnen doosjes, bokalen of papieren zakken die je doorheen het jaar verzameld hebt.
Neem een mooie zakdoek, handdoek, tafellaken om je cadeau in te verpakken. De site Craft In A
Green World toont hoe je die kan gebruiken.

7. Kerstversiering


Kerstversiering vind je ook in kringloopwinkels, rommelmarkten en op tweedehandsbeurzen.



Met spullen in huis kan je zelf leuke kerstversiering knutselen. Met restjes wol kan je bijvoorbeeld
kerstballen breien en andere wollen kersversiering maken. Ook scrabbleblokjes zijn uitermate
geschikt als kerstornament.



Koop je nieuwe lampjes, kies dan voor LED-verlichting. Die verbruiken minder dan minigloeilampjes en hebben een langere levensduur.

8. Het goede doel


Misschien kan je dit jaar kiezen om geen cadeaus te geven, en met het uitgespaarde geld een
organisatie te steunen. Sommige organisaties bieden kant-en-klare cadeauformules aan. Biij
WWF kan je een panda, dolfijn of tijger adopteren. Oxfam heeft met Oxfam pakt uit geschenken
die aan boerenfamilies in het Zuiden geschonken worden. Het Unicef happy pack is een
gelijkaardig initiatief.



Er zijn nog veel andere kleinere organisaties met minder marketingmiddelen die je steun
minstens zo goed gebruiken. Je kan ze terugvinden op www.11.be/organisaties/organisatie.



Doe mee aan de actie Soep op de stoep, een jaarlijkse actie van Welzijnszorg. Organiseer een
soepverkoop bij je thuis, op het werk, aan de schoolpoort, in je vereniging … en stort de
opbrengst naar Welzijnszorg.

9. De outfit


Een feestelijke outfit nodig? Ga eens kleren ruilen op een swapping of swishing-event.



In tweedehandswinkels kan je vaak pareltjes op de kop tippen. Oxfam Vintage schenkt haar
opbrengst bovendien aan projecten in het Zuiden.



De website I love Eco geeft een overzicht van make-up en verzorgingsproducten met
plantaardige, biologisch geteelde ingrediënten, zonder synthetische toevoegsels.

10. The day after


Gooi je kerstafval verantwoord weg en recycleer waar mogelijk.



Plooi cadeaupapier en lintjes netjes op zodat je het later kan hergebruiken.



Plant je kerstboom in de tuin.



Is er nog voedsel over? Lees hier hoe je etensresten kan verwerken of bewaren.

Leg je in de sofa en geniet nog na van het leuke feest. Tot volgend jaar.
Prettige kerstdagen en een super 2012 gewenst.
Ann
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Gevraagd / gezocht
Lieve mensen,
De Gekko’s en Stokstaartjes zijn op zoek naar mensen die willen helpen met schminken.
Tijdens het Nieuwjaarsconcert op 13 januari 2012 willen we er allemaal uitzien als de dieren van Axenland.
Kan jij een handje komen helpen?
Contacteer juf Gaëlle, juf Katrien of juf Sarah voor meer informatie.
Alvast heel erg bedankt!
________________________________________________________________________________________
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