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E D I T O R I A A L

AGENDA

Lieve ouders,

 Maandag 16 januari 2012:
leefgroepvergadering lg1: 19 -20u

Allereerst aan ieder een fantastisch 2012 toegewenst. En daar
klinken we op tijdens een gezellige nieuwjaarsreceptie!

 Maandag 23 januari 2012:
greenteam: 19u30: leraarskamer

Alle kinderen zijn vlot gestart en alweer druk in de weer zoals je
wel verder kan lezen in de vele leefgroepberichten

 Zaterdag 11 februari:
kinderfuif

Prettig weekend!

 Vrijdag 17 februari 2012:
Carnaval.

Kaat

 Vrijdag 30 maart 2012:
Praatcafé.

LEEFGROEPBERICHTEN
Leefgroep 1 l Schelpjes
Wij zijn het nieuwe jaar gestart met 4 nieuwe schelpjes. Annelies en
Kobe laten nog even op zich wachten, maar Guus en Finn vlogen er
al in!
We wensen jullie een fijne schooltijd toe, jullie zijn welkom in ons
klasje!
Alle andere schelpjes en hun ouders wensen we een mooi en
bovenal gezond nieuw jaar toe en een fijne samenwerking tussen
ons allen! En denken jullie nu maandag nog even aan onze
leefgroepvergadering in onze klas van 19h tot 20h? Dan kan je ook
even kijken naar onze deur waar de foto's van Aïda's pasgeboren
broertje Wolf opstaat. Gefeliciteerd Aïda, je bent nu grote broer!
Na de verwelkoming van onze nieuwe schelpjes werkten we de hele
week rond onze zintuigen en zochten prikkelende activiteiten en
spelmaterialen uit. Volgende week gaan we verder op ontdekking.
We zijn benieuwd wat we allemaal zullen tegenkomen!

 Zondag 22 april 2012:
Lentefeest.
 Zaterdag 2 juni 2012:
Leefschoolfeest.

MENU
 Maandag 16 januari:
soep + pasta met 4 kazensaus en
tomatenblokjes
 Dinsdag 17 januari:
soep + bloemkoolburgers/visfilet met
prei in witte saus en krielaardappelen
 Donderdag 19 januari:
soep + gevogeltevlees met julienne
groenten in currysaus en frieten
 Vrijdag 20 januari:
soep + Zwitserse schijf met ananas 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.

Lieve groet,
Katrijn
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Leefgroep 2 | Schildpadjes en de kikkertjes
Allereerst willen we iedereen een fijn en gezellig nieuw jaar toewensen. Een jaar met nieuwe uitdagingen
en veel liefde en genegenheid voor elkaar.
We mochten ons jaar feestelijk starten met het vieren van de verjaardagen van Annelot en Marik, beiden
werden 5 jaar. Proficiat en bedankt voor de traktaties.
Wat stond er op ons programma deze week : onze klasjes opruimen en de kerstboom opbergen, vrije
teksten maken, nieuwe knutselmaterialen uitproberen en we hebben ook eens tijd gemaakt om te
kleien. Verder zijn we tot een nieuw project gekomen : Hoe kunnen we dingen leren vouwen? . In beide
klasjes hadden we reeds voor de vakantie een grote vouwbedrijvigheid gezien en deze was er nog steeds na
de vakantie. Daarom hebben we met de kinderen besproken of dit geen goed projectidee zou zijn en
dadelijk waren ze allen enthousiast. Dus vanaf maandag gaan onze vingertjes vouwen, vouwen en
vouwen. Van vliegers tot hoedjes tot bootjes tot bloemen tot.... . Wie leuke (haalbare) vouwideeën heeft
mag deze meebrengen naar de klas. Ook vouwblaadjes zijn welkom !
Toedeloe,
Sofie en Valentine

Leefgroep 3 | Zeepaardjes en Maanvisjes
De maanvisjes en zeepaardjes zijn in dit nieuwe jaar gestart met het thema: de tijd; Daarin leren we alles
over de dagen, maanden, seizoenen,….. Dit doen we met een liedje, gedicht en allerlei creatieve
opdrachten. Dinsdag maakten we in de klas heerlijk vers geperst fruitsap. Dit om wat extra vitamientjes op
te slaan.
Bij de zeepaardjes vierden we deze week de verjaardag van Moyra en Annelies, bij de maanvisjes was het
de beurt aan Zara. Een dikke proficiat aan jullie allemaal
lieve groetjes
Sofie en Kaat

Leefgroep 5 | Feniksen
Dag beste lezertjes,
We hebben maandag gesprokkeld voor een nieuw project !
En dinsdag hebben we reclame gemaakt voor de verschillende projecten !
En ons nieuw project is toekomst !
Meester Geert is donderdag en vrijdag naar Londen gegaan en hebben we les van juf Elke gehad.
tot de volgende keer
van Lars en Andreas en de rest van de FENIKSEN !
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LEEFSCHOOLNIEUWS VAN DE DIRECTIE
Aan iedereen de beste wensen voor een gezond, gelukkig en liefdevol 2012.
Hopelijk mogen we iedereen verwelkomen op onze nieuwjaarsreceptie op vrijdag 13/01 want je zal kunnen
genieten van een gevarieerd programma en een gezellig, warm afsluitmoment.
__________________________________________________________________________________
Op ons volgend team van 16/01 zullen we de huidige groepsindeling opnieuw evalueren en afspreken hoe
we volgend schooljaar zullen werken. Van zodra we hieromtrent een consensus bereiken zal ik jullie hiervan
op de hoogte brengen uiteraard na overleg met de schoolraad.
Niet vergeten om broers/zussen geboren in 2010 (en andere) nog deze maand in te schrijven voor het
schooljaar 2012-2013. Dit kan via Martine of secretariaat. Enkel SIS-kaart meebrengen.
Martine

MOS
De zolang mogelijk -tip
GSM, computer, spelconsole, … we kunnen hen haast niet missen. En in periode van solden wisselen we
hen graag eens in voor de laatste nieuwe met de nieuwste snufjes.
Maar wist je dat voor de fabricage van al deze toestellen coltan onmisbaar is.
Coltan is een soort erts dat vooral wordt gedolven in open mijnen in Noord- en Zuid-Kivu in de
Democratische Republiek Congo.
De coltanmijnen bedreigen de ontzaglijke biodiversiteit in dit gebied. Om te eten jagen de mijnwerkers er
illegaal op de laatste gorilla’s, maar ook op olifanten, okapi’s …
Ze kappen het woud omdat ze brand- en timmerhout nodig hebben en omdat ze de mijnen willen
uitbreiden.
Met als gevolg: erosie, bodem-, water- en luchtvervuiling en – niet te vergeten – wapengeweld!
Coltan komt ook elders voor, maar te weinig om aan de vraag te voldoen.
Denk dus even na eer je een nieuwe GSM, computer, spelconsole en … overweegt, misschien gaat de oude
ook nog wel een jaartje mee.

Greenteam
Wie graag wil meewerken of meedenken over de buitenspeelruimte van de kinderen is
hartelijk uitgenodigd op de vergadering van het Greenteam : maandag 23 januari om 19.30 in de
leraarskamer.
Welkom!
(Kom je niet, maar heb je vragen of ideëen die je graag wil meegeven : katrijn@leefschool.be)

e

flashboem | 17 jaargang | nummer 15 | 13 januari 2012 | flashboem@leefschool.be

Kinderfuif: zaterdag 11 februari 2012
Beste kinderen,
Op 11 februari krijgen jullie een spetterende fuif.
Noteer dit maar al in jullie agenda (of in die van mama of papa).
't Is voor groot en klein.
Wat en hoe vernemen jullie binnenkort. We kunnen al verklappen dat er voor mama en papa ondertussen
ook gezorgd wordt...
Volg goed de flashboem op de komende weken!
het kinderfuifteam

Extra info over woensdagnamiddagopvang
De opvang op woensdagnamiddag tijdens het schooljaar wordt georganiseerd door Het Vinkemolentje, net
zoals de opvang tijdens de schoolvakanties. Wij streven ernaar om de richtlijnen van Kind en Gezin
betreffende kinderopvang toe te passen. Wat geldt voor de vakantieopvang, geldt ook voor de
woensdagnamiddagopvang. Het enige verschil is dat er voor de woensdagnamiddagopvang niet vooraf
moet worden ingeschreven. Een infofiche dient wel eenmalig ingevuld te worden (zie meer info hieronder).
Hier volgen enkele belangrijke weetjes over de woensdagnamiddagopvang.

Ta rie f be reke nin g
De tariefberekening is dezelfde als die van de vakantieopvang:
Het aantal uren dat een kind aanwezig is in de opvang, is bepalend voor het tarief dat zal aangerekend
worden:




een kind is minder dan 3 uur aanwezig in de opvang:
een kind is tussen 3 en 6 uur aanwezig in de opvang (halve dag):
een kind is meer dan 6 uur aanwezig in de opvang (hele dag):

3 euro
5 euro
10 euro

Vanaf een tweede kind uit één gezin dat opvang volgt op hetzelfde moment als het eerste kind, wordt er
een korting gegeven van 25% op de totaalfactuur voor het gezin.

Fis c aal a f tre kb aar
De woensdagnamiddagopvang is fiscaal aftrekbaar. Er wordt automatisch een fiscaal attest opgestuurd.

A an we zig he de n kin de r e n
Wij moeten weten welke kinderen op welk moment in de opvang zijn op woensdagnamiddag. De kinderen
moeten zich aanmelden bij de begeleid(st)ers. Zij worden daarbij geholpen door leerkrachten en
begeleid(st)ers. Bij het afhalen van de kinderen vragen wij de ouders om spontaan hun kind af te melden bij
het afhalen bij de begeleid(st)ers aan de balie.
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In fo va n de kin de re n
Wij hebben van elk kind info nodig: naam, contactgegevens ouders, medische gegevens, geboortedatum,
… Vooraleer een kind een eerste keer naar de opvang komt, is een ingevulde en ondertekende infofiche
onontbeerlijk!
Hoe gaat u hiervoor te werk?
Deze infofiches zijn te verkrijgen via uw school. U kan deze invullen en binnenbrengen bij de dienst Kind en
Jeugd in de sporthal.
Deze fiches zijn ook te verkrijgen bij de BKO-coördinator in de sporthal: edith.renne@oosterzele.be , tel.:
09 / 362 48 92
Zorg ervoor dat deze fiche voor de veiligheid van uw kind bij de dienst Kind en Jeugd is vooraleer uw
kind een eerste keer naar de woensdagnamiddagopvang komt.
__________________________________________________________________________________
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