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E D I T O R I A A L

AGENDA

Dag iedereen,

 Maandag 23 januari 2012
greenteam: 19u30: leraarskamer
 Dinsdag 24 januari 2012
oudervereniging om 20u.
 Woensdag 25 januari 2012
studiedag, geen school.
 Donderdag 26 januari 2012
leefgroepvergadering
stokstaartjes in hun klas 19-20u.
 Donderdag 26 januari 2012
werkgroep PR 20u in de
leraarskamer.
 Zaterdag 11 februari 2012
kinderfuif.
 Vrijdag 17 februari 2012
Carnaval.
 Vrijdag 30 maart 2012
Praatcafé.
 Zaterdag 2 juni 2012
Leefschoolfeest.

De Gekko’s en de Stokstaartjes hebben hun muzikaal project
afgesloten met een fenomenaal concert tijdens de
nieuwjaarsreceptie. Proficiat!
In de andere groepen zijn de projecten goed op dreef: zintuigen,
leren vouwen, werken rond de tijd, beroepen, … Woensdag
zullen de kinderen niet aan hun project kunnen werken, want er
is geen school. Voor de leerkrachten is er samen met een 100tal andere juffen-meesters een studiedag met verschillende
workshops op de leefschool.
Groetjes, Sofie

LEEFGROEPBERICHTEN
Leefgroep 1 l Schelpjes
Deze week werkten we de hele week door rond onze zintuigen. We
schilderen met scheerschuim, zo zacht en glad. We speelden met
brooddeeg, mals en warm. Pompelmoes, mandarijn en sinaasappel
persen en proeven, mmm lekker en brr, zuur. Dozen kleven op elkaar
met papierkleefband, dat plakt! Een toren zo hoog als maar kan.
Aïda die 4 werd, een bananenkroon en het maken van een
fruitdessert. Lang zal hij leven! en zijn broertje Wolfje zo klein en
mama op bezoek. Mooie dagen in ons schelpenklasje.
Groetjes,
Katrijn.

Leefgroep 2 | Schildpadjes en de
kikkertjes
Plooien, vouwen, plooien, vouwen,…We hebben deze week al een
bootje, hoed, vlieger, waaier, ster, kikker, gevouwd. Tijdens de
techniekactiviteit vroegen we ons af hoe we een papieren bootje
kunnen laten drijven???(op een stukje hout, in een plastiek
schaaltje,…) We bleven ook even stilstaan bij materialen die kunnen
drijven of zinken. Onze Franse handpopjes leerden ons een Frans
liedje aan en er werd ook veel gezongen voor de jarigen. Arne’s
de
mama kwam knutselen en een verhaal vertellen voor zijn 5
verjaardag. Onze tweeling Yune en Falke kregen ook een kroon
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MENU
 Maandag 23 januari:
soep + macaroni met ham en kaas
en rauwkost
 Dinsdag 24 januari: soep +
groenteburger/kalkoen cordon
bleu met wortelen en
natuuraardappelen
 Donderdag 26 januari: soep +
gehaktbrood met krieken en
frietjes
 Vrijdag 27 januari: soep + vissticks
met tartaarsaus en stamppot van
spinazie.

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.

flashboem | 17 jaargang | nummer 16 | 20 januari 2012 | flashboem@leefschool.be

opgezet, ze zijn nu ook 5 jaar. Dikke proficiat, bedankt voor het lekkers en de cadeautjes. Volgende week:
de
maandag 2 kledingstukken meebrengen. Dinsdag 3 KL-klas gaan zwemmen. Woensdag geen school.
Groetjes,
Valentine en Sofie.

Leefgroep 3 | Zeepaardjes en Maanvisjes
Deze week werkten we verder aan ons thema de tijd. We leerden een gedichtje met als titel: de klok en de
kalender. Op die manier kunnen we alles wat we moeten kennen makkelijk onthouden. Dinsdagnamiddag
gingen we met z’n allen naar de sporthal om te turnen en een activiteit rond schrijfdans te doen. Deze week
maakten we samen een droomkasteel in de ruimte. Dit is een vervolg op de schrijfdans van in het
kleuterblok. Volgende week gaan we dan ons droomkasteel op papier tekenen. Donderdag dachten we ook
al even na over een nieuw project. We sprokkelden heel wat interessante ideeën. Maar volgende week
meer daarover.
Groetjes
juf Sofie en juf Kaat.

Leefgroep 4 | Stokstaartjes
Ons concert was super !
We hebben dit te danken aan alle muzikanten en Ilse Duyck.
Maandag hebben we ons project afgerond.
We hebben een evaluatie ingevuld van ons project!
We hebben in een verkeersbundel gewerkt!
We hebben leren over steken op een kruispunt met lichten.
We zijn nu ook een nieuw project aan het kiezen.
Er zijn al leuke voorstellen.
Tristan en Hiywot

Leefgroep 4 | Gekko’s
Vanaf dinsdag 24 januari zal juf Carmen terug de begeleiding van de Gekko’s op zich nemen. Zij komt
fulltime terug. Juf Sarah neemt afscheid van onze school en gaat aan de slag in een andere school van de
scholengroep. Juf Elke en juf Els blijven de zorguren samen verder invullen.

Leefgroep 5 | Wolkenvangers
Dag leuke flashboemlezertjes,
deze week was het een drukke maar leuke week. We schreven ons opzoekwerk over verschillende
beroepen. Hierbij moesten we ook op zoek gaan naar de opleiding die nodig is om dat beroep te doen.
Verder gaan we die beroepen ook zelf uitproberen. We moeten dus ook een 'stageplaats' zoeken. Volgende
week gaan we een namiddag bij de kleuters les geven. Daarvoor moeten we eerst een lesvoorbereiding
maken. Later gaan we nog naar een rusthuis, een brouwerij, het gerechtsgebouw, een fotograaf, een
bakker en .... Raymond zoekt nog een stuntman. Op 16 februari gaan we naar het beroepenhuis in Gent.
We moeten daar om 8u30 zijn dus alle wolkenvangers moeten die dag om 8u op school zijn. Verdere info
volgt nog!
En we kijken uit naar de komst van Maya! Welkom terug in onze klas!
Groetjes, Noor
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LEEFSCHOOLNIEUWS VAN DE DIRECTIE
In sc hrij vinge n vo or 201 2 - 20 1 3:
Tot en met 31 januari kunnen broers en zussen inschrijven. Vanaf 1 februari kunnen de resterende plaatsen
door anderen ingevuld worden. Wens je info over onze werking neem dan gerust contact op met Martine
( 09 362 49 63). Enkel SIS-kaart meebrengen.

W e rkg roep P R :
Komt samen op donderdag 26 januari om 20u in de leraarskamer. Heb je zin om mee te werken aan de
uitbouw van ideeën kom dan zeker langs.

L e e fg roep verga de rin g e n:
In de komende periode zal je in de flashboem de datum lezen wanneer er een leefgroepvergadering
gepland wordt voor de klas van jou kind. Het is de bedoeling om samen met de ouders de werking van de
groep onderling te bespreken. Het is ook een gelegenheid om mogelijke vragen te stellen. De
leefgroepvergadering van de stokstaartjes gaat door op donderdag 26 januari van 19.00u tot 20.00u in de
klas van de stokstaartjes
Martine

LEERLINGENRAAD
De leerlingenraad is op woensdag 18 januari bijeen gekomen.
Volgende punten werden besproken:





Lichte verzakking op de speelplaats lagere
Skates graag in de juiste kasten plaatsen
Donderdagvoormiddag organiseren Cas, Dries en Lola het sorteren van de skates
Graag volleybalpaal weghalen tijdens de winterperiode. Djuro zal dit regelen.

MOS
De kle i ne wa sje s - g ro t e w asje s - tip
De meeste wasmiddelen bevatten chemische stoffen, zoals kleurstoffen, geurstoffen, bewaarmiddelen,
kalkwerende middelen ... die het hormonale evenwicht bij vele dieren (maar ook bij de mens) kunnen
verstoren en de biodiversiteit van onze waterlopen negatief beïnvloeden.
Harde zeep of marseillezeep bevat geen synthetische bestanddelen. Ze is volledig biologisch afbreekbaar
en antiallergisch. Ze wordt gemaakt op basis van zuivere olijfolie, maar kijk steeds toch de ingrediëntenlijst
na. Want sommige harde zepen bevatten palmolie en die wordt dan weer op een manier geproduceerd die
de biodiversiteit ernstig schaadt.
Marseillezeep is geschikt om de was mee te doen maar je kan er ook jezelf mee wassen. De marseillezeep
is verkrijgbaar in schilfers die je zo in je wastrommel kan strooien en in zeepstukken, bruikbaar in de
badkamer.

e

flashboem | 17 jaargang | nummer 16 | 20 januari 2012 | flashboem@leefschool.be

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 19u30 in de leraarskamer.
Kom je niet maar heb je vragen of ideeën die je graag wil meegeven: katrijn@leefschool.be

Kinderfuif: 12 februari 2012
Dag fuifbeestjes,
Hopelijk staat 11 februari genoteerd in jullie agenda! Dan is het onze fameuze kinderfuif! Die gaat door in
de speelzaal van het lager.
We starten om 17u voor de kleinsten. Ja, ook de kleuters zij welkom om te fuiven. Zij worden
ondergebracht onder de veilige vleugels van juf Kaat en juf Nele van wie ze hun eerste danspasjes kunnen
leren.Of gewoon vrij door de zaal fladderen natuurlijk!
De ouders worden 'afgezonderd' in de refter en gaan zich daar de hele avond stierlijk vervelen en wachten
op het einde van de fuif. NEE! Natuurlijk niet! Onze ouders kunnen, terwijl zoon- of dochterlief zich uitleeft,
gezellig genieten van een kaasbordje vergezeld van een heerlijk biertje of wijntje. En uiteraard hierbij het
nodige klapke doen. Misschien een streepje muziek?
Om 18u worden de kleuters bij mama of papa gebracht en kunnen zij nog even nablijven. Voor de
kinderen van het lager gaat de fuif verder. Ook zij kunnen daar een hapje en een drankje nuttigen.
Wie niet zo graag danst kan vanaf 20u30 naar een kinderfilm kijken in één van de klassen.
De oudste kinderen kunnen nu ten volle fuiven op hun lievelingsmuziek.
Om 22u eindigt de fuif voor iedereen en gaan de kinderen terug naar hun ouders in de refter.
Wie krijgt er zin? Komen allemaal! En als mama of papa graag meehelpt bij de organisatie, dan zijn die
meer dan welkom op het oudercomité van dinsdag 24 januari om 20u. Of spreek ons gerust aan. Nog
enkele helpende handen gezocht!
zinderende fuifzoenen,
juf Izabel en meester Geert

Uitnodiging vergadering oudervereniging 24 januari om 20 u
1.
2.
3.

4.

5.

Welkom
Opvolging vorig verslag
Werkgroepennieuws voorbije activiteiten
- Mezenbollendraaien: team
- Leefschoolconcert/fuif
- Praatcafé bij oudercontact
- Nieuwjaarsreceptie / wintervertellingen / axenroosconcert
Werkgroepennieuws komende activiteiten
- Kinderfuif
- Etinge ?
- Leefschoolfeest
Mededelingen en rondvraag

Tot Dan !
Kristy ( mama Stan, Marik, Jurre )
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