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E D I T O R I A A L

AGENDA

Lieve leefscholers,

 Zaterdag 11 februari
kinderfuif
 Donderdag 16 februari
Dikke truiendag!
 Vrijdag 17 februari 2012
Carnaval.
 Vrijdag 30 maart 2012
Praatcafé.
 Zondag 22 april 2012
Lentefeest.
 Zaterdag 2 juni 2012
Leefschoolfeest.

We zijn alweer een volle drie weken goed in de weer op de
leefschool. Kinderen werken hard aan projecten en zelfs de
leerkrachten hadden een extra leerdagje. Die dag genoten
genoten de kinderen waarschijnlijk hard van een vrij dagje. 
Juf Izabel en meester Geert zijn druk bezig om van de kinderfuif
een heuse belevenis te maken, het wordt zeker en vast te moeite
om te komen.
Veel leesplezier!
Prettig weekend!
Sofie

LEEFGROEPBERICHTEN
Leefgroep 1 | Schelpjes
Zoveel kindjes; zoveel zieken. We waren dan ook niet verbaasd dat
'doktertje spelen' plots een populaire bezigheid werd. We zijn op zoek
naar heel veel verbanden, windels, plakkertjes en spuiten. Ook lege
medicijndoosjes en alle andere verpleegattributen zijn welkom.
Alsook kindvriendelijke zalfjes of produkten. Bijvoorbeeld
Goudsbloemzalf, ... Als je volgende week dus een buil krijgt of pijn aan
je buik hebt; kom dan maar naar onze schelpjesklas!
Groetjes,
katrijn.

Leefgroep 3 | Zeepaardjes en Maanvisjes
Hallo allemaal,
Deze week werd ons nieuw project gekozen: Wat is gezonde voeding?
We maakten reeds onze planning op en als voorblad maakten we een
stilleven van een goedgevulde fruitmand met houtskool. Als
eindproduct willen we elke week een gezond gerechtje klaarmaken.
En dan zo een gezond receptenboekje samenstellen. Wie graag komt
meehelpen of leuke recepten heeft spring maar gerust eens binnen.
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MENU
 Maandag 30 januari
soep + gevogelteworst, spinazie
en deegwaren
 Dinsdag 31 januari
soep + soja filet/ opgevulde
kalkoen, broccoli en
aardappelgratin
 Donderdag 2 februari
soep + balletjes met witte bonen
en frieten
 Vrijdag 3 februari
soep + kippenbrokjes met 4
soorten groenten in currysaus 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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Volgende week brengen we een bezoekje bij Bea in haar natuurvoedingswinkel Naturelle. Donderdag 9
februari krijgen we uitleg van een diëtiste via sodexo. Zij komt vertellen over de voedingsdriehoek. Dank u
wel Bart (papa van Bo) om dit te regelen. Onze week sloten we af met het forum. Als we onze waarzegster
mogen geloven belooft het een boeiende week te worden.
Vriendelijke groeten
juf Sofie en juf Kaat.

Uitnodiging valentijnsfuif 11 februari 2012

Leefgroep 4 | Stokstaartjes
Maandag hebben we sprokkelronde gehouden. De projecten rond : hoe organiseren we een circusshow ? ,
hoe houden we een atletiekwedstrijd ? en hoe ontwerpen we met lego ? bleven nog over.
Dinsdag hebben we na een reclameronde een project gekozen. Het werd spannend, maar uiteindelijk heeft
het project : hoe organiseren we circusateliers voor de stokstaartjes en gekko's gewonnen.
WOENSDAG WAS HET GEEN SCHOOL LEUK HE'.
Donderdag hebben we de planning opgemaakt rond project en een voorblad gemaakt. We schreven een
gedicht over circus daar het gedichtendag was. Daarna hebben we ook woorden uit het circus in het frans
opgezocht.
NOG EEN LEUKE WEEK!
Astrid & Stan
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Leefgroep 4 | Gekko’s
Beste ouders,
onze lieve juf Carmen, Noa, Maya en Pablo zijn terug in het land en ze leerden ons een Iraans liedje.
Woensdag was het studiedag. Donderdag hebben we een reclameronde gedaan en vrijdag stemden we
voor ons nieuw project ' hoe neem je de trein? '
Het derde en vierde leerjaar maakte deze week ook nog een onthoudschrift voor taal.
groetjes,
Marieke en Nina

Leefgroep 5 | Wolkenvangers
Hallo lezertjes,
deze week mochten we ons beroep kleuterleidster uitoefenen.
We gaven een les turnen, vertelden een verhaal en gaven een vouwles. Het was super leuk!
Ons opzoekwerk is helemaal klaar.
Tot volgende week!
Runa
Volgende week gaan we enkele andere beroepen van naderbij volgen. We gaan naar een bakker en ook
naar het gerechtsgebouw.
We gaan ook een techniek-les over elektriciteit krijgen. Wat we daar leren mogen we toepassen op ons
beroep. Volgende week meer uitleg.
Belangrijke mededeling aan de ouders!!!
Volgende week vrijdag bezoeken we brouwerij Huyghe 'Delirium' in Melle. De bus kan ons brengen maar
niet terugvoeren.
Graag meedelen via het agenda of je je kind om 14u30 ter plaatse kan komen ophalen.
Het filmpje 'Hotel praliné' was het eindproduct van ons project 'Hoe maak je een t.v.-programma?' Dit
project liep een hele tijd geleden. De wolkenvangers maakten dit filmpje volledig zelfstandig.
Sommige ouders konden het resultaat niet zien op onze tentoonstelling. We willen nu iedereen laten
meegenieten via onze site. Ga naar 'in beeld' en klik daar onze vimeo pagina aan.
Of volg deze link:
http://www.leefschool.be/2011/12/01/hotel-praline-van-de-wolkenvangers-1-december-2011/
Veel kijkplezier en welkom in hotel praliné met in de hoofdrol alle wolkenvangers!
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LEEFSCHOOLNIEUWS VAN DE DIRECTIE
St aki ng v an m a an dag 3 0 ja n uari :
De juffen van de kleuterblok zullen die dag staken. De leerkrachten van de lagere geven gewoon les.
Indien je geen regeling kan treffen voor je kleuter gelieve voor vrijdag 27/01 om 14.00u het secretariaat
(09/362.49.63) te verwittigen.
Dank voor uw begrip.

St u die dag va n w oe n s d ag 25 jan ua ri :
Onze studiedag was een groot succes. Er waren 15 leefscholen bij betrokken met in totaal een 130
deelnemers. De leerkrachten konden elk twee workshops volgen. In de namiddag was er tijd voor
uitwisseling. Leren van elkaar is steeds boeiend. We nemen alvast enkele ideeën mee in onze werking. We
houden jullie verder op de hoogte.
Martine

MOS
Ee n g roe n we e t je i n d e vl uc h t
Europa neemt het voortouw als het over klimaat gaat.
Dat Vliegen niet echt goed is voor het klimaat daar verbazen we ons niks over, maar ...
Geef toe, wie maakt er niet eens graag een snoepreisje, en als het snel kan met een vliegtuig … dan doen
we dat toch.
Reeds lange tijd kan je Green Seats bestellen en lever je zo een milieubijdrage.
Maar wist je ook dat voortaan alle luchtvaartmaatschappijen die gebruik maken van het Europese
luchtruim, ook voor hun CO2-uitstoot betalen.
Bovendien wil de luchtvaartsector tegen 2050, de CO2-uitstoot met een derde verminderen. En wordt er
werk gemaakt van o.a. biokerosine.
Misschien kan je nu toch met een gerust geweten die vroegboekkorting meenemen.

Greenteam
De strijd tegen de opwarming van de aarde is het leukst en het efficiëntst als we die samen voeren!
Eén graadje minder verwarmen merk je nauwelijks, maar betekent wel 7% minder stookkosten en
broeikasgassen.
Dus doet de Leefschool mee aan 'de dikke truiendag' op donderdag 16 februari!
Vergeet je trui niet!
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Kinderfuif
Lieve kinderen en ouders,
binnenkort is het zover! Op 11 februari zijn jullie allen uitgenodigd op onze spetterende
valentijnsfuif. Jullie niet alleen, jullie mogen ook vriendjes, neefjes en nichtjes
meebrengen.
Wat staat er jullie te wachten? De allerkleinsten mogen van 17u tot 18u samen met juf
Nele, Katrijn en Kaat hun eerste danspasjes uitproberen op leuke kindermuziek. Daarna
gaan de kleuters bij mama en papa in de refter voor een hapje en een drankje.
Vanaf 18u is het de beurt aan de kinderen van het lager. Wie van het dansen honger en
dorst krijgt, kan een hotdog en een drankje kopen. Je hoeft geen geld mee te brengen
want je koopt vooraf via juf of meester een kaart die je op 11 februari meebrengt en
inwisselt voor een eet- en drankbon.
Wie het liever wat rustig aan doet, kan om 20u30 een leuke kinderfilm bekijken in de
coole “sinema”.
Tijdens de fuif zal er constant iemand klaar staan om klein en groot wat te animeren.
Kinderen van leefgroep 5 die graag de kinderbar willen doen, kunnen hun naam
opgeven aan meester Geert of juf Izabel.
En mama en papa? Nee, zij mogen deze keer niet fuiven. Zij hebben hun beurt al gehad.
We laten hen natuurlijk niet in de kou staan. Zij kunnen ondertussen met elkaar een
gezellig babbeltje doen in de refter. Daar wordt nl. een praatcafé georganiseerd. Als
inkom vragen we geen geld maar wel …. een meegebracht serviette-hapje. Een wat? Ja,
de slimme lezenaar begrijpt het. Om niet al te veel afwas te hebben nadien, willen we
graag een buffettafel maken met door jullie meegebrachte eenvoudige geen-besteknodig-hebbende hapjes. Dat kan variëren van belegde broodjes, quiche, tapas, droge
worsten, … tot de heerlijkste, zotste spijzen. Zoet of hartig, Laat maar komen!
Maar allerliefste ouders, jullie begrijpen het al. Wij kunnen dit onmogelijk
organiseren zonder jullie bereidwillige steun hier of daar. Daarom vragen wij jullie
om als het kan, onderstaand lijstje te voorzien van je naam. Spreek gerust af met
een andere mama of papa zodat de avond ook voor jullie super gezellig kan worden!

Valentijnszoen,
juf Izabel
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Helpende handen gevraagd!
Ik, ………………………………………………………………… mama/ papa van ……………………………..
uit de klas van de …………………………………………… wil graag:

op v rij dag
O meehelpen frigo’s vullen op vrijdag 10 februari na schooltijd.
O de fuifzaal mee versieren op vrijdag 10 februari na schooltijd.
O de bar en hotdogtafel klaarzetten op vrijdag 10 februari na schooltijd.
O de refter klaarzetten vrijdag na school. (tafelkleedjes, kaarsjes,…)
O lichtinstallatie ophalen bij gemeente op vrijdag 10 februari

op z a te r dag
O de kinderen animeren tijdens de fuif.
O hotdogs maken tijdens de fuif.
O de buffetverantwoordelijke zijn in de refter.
O de bar doen van 17u tot 18u

O bij de kinderen
O bij de volwassenen

O de bar doen van 18u tot 19u

O bij de kinderen
O bij de volwassenen

O de bar doen van 19u tot 20u

O bij de kinderen
O bij de volwassenen

O de bar doen van 19u tot 20u

O bij de kinderen
O bij de volwassenen

O de bar doen van 20u tot 21u

O bij de kinderen
O bij de volwassenen

O de bar doen van 21u tot 22u

O bij de kinderen
O bij de volwassenen

O meehelpen opruimen om 22u in de refter.
O meehelpen opruimen om 22u in de zaal.

op m aan d ag
O op maandag lichtinstallatie terug bezorgen bij gemeente

Hartelijk dank!
e
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Verslag oudervereniging
Kristy verontschuldigd.
Opbrengst fuif: € 786,73
Opvolging vorig verslag: ok

W e rkg roe p e n nie u w s vo or bije ac tivi te i te n :








Mezenbollendraaien: team heeft de verdeling op zich genomen. Het zou wenselijk zijn om volgend
schooljaar geen nieuw idee uit te werken maar dit te verfijnen
Leefschoolfuif van 3 december: zeer positief. Grote opkomst. Voor de opkuis veel te weinig volk
(slechts 5 moedigen). Volgende keer opkuismoment moet vooraf opgenomen worden anders kan
activiteit niet doorgaan (werkpunt).
Praatcafé bij oudercontact: bedankt alle aanwezige barvrouwen & mannen. Ook hier een oproep naar
mensen die willen meewerken aan de komende praatcafés.
Nieuwjaarsreceptie van 13 januari: subliem. Er was wel een overaanbod. Indien er elk jaar een andere
leefgroep van de lagere een eindproduct in elkaar steekt dan hoeven we geen externen te vragen. De
kleuters hebben jaarlijks hun optreden tijdens het leefschoolfeest.
PR: Geert Roels heeft werkplan (met budgetten) uitgeschreven. Deze worden op de volgende
werkgroep met de aanwezigen doorgenomen. Er is budget nodig van de oudervereniging om ideeën uit
te werken (sticker, flyers,…). De werkgroep stelt prioriteitenlijst op en bespreekt dit verder met Kristy.

W e rkg roe p e n nie u w s ko me n de ac tivi te i te n:



Kinderfuif en etinge van 11 februari vanaf 17.00u tot 22.00u. Zie verslag van juf Izabel. Oproep voor
helpende handen. Graag massaal intekenen.
Leefschoolfeest van 2 juni => techniek in de kijker (vervolg). Team is hier al mee bezig. Vraag vanuit
team: (deel) opbrengst voor ontwerpen of aankopen van techniekkoffers in alle groepen. Wordt
volgende vergadering besproken. Elena heeft alternatief gevonden voor de vegetarische maaltijd die
dag. Zij neemt dit verder op i.s.m. Martine.

Tr ai te u r So de xo :
wordt vervolgd

Nie u ws va n de sc h oo lr aad :
zowel de besprekingen rond de groepsindelingen als de tweejarenwerking werden toegelicht. Team wil
hieromtrent een beslissing nemen rond de paasvakantie. In de loop van de maand mei zullen ouders
hierover geïnformeerd worden.

Varia :





Het zou wenselijk zijn om eind juni de planning voor activiteiten door de oudervereniging al te bepalen
voor het volgende schooljaar. Zo kan dit voorgesteld worden op de eerste leefgroepvergadering en
kunnen mensen meehelpen aan onze activiteiten van opbouw tot opkuis. Indien er te weinig helpende
handen zijn dan kan een activiteit niet doorgaan. Kinderen erbij betrekken is een sterk punt.
Visie en budgettering: wie kunnen we daarvoor inschakelen ? Meenemen naar volgende vergadering.
Flickr account verloopt, kostprijs per jaar ongeveer € 25: wordt betaald door de oudervereniging.

Verslaggever: Martine.
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Fiets te koop
Mijn fiets is te koop. Het is een jongensfiets
(type mountainbike) voor 6 tot 9 jaar. Ik zou
hem graag verkopen voor 60 EUR. Wie
geïnteresseerd is kan terecht bij Roel Stevens in
de klas van de Wolkenvangers. Je kan ook
mailen naar vrijhem@skynet.be .

Wereldreis
Zdravo, dobar den, merhaba, salam, yasas, ciao beste ouders,
collega's en vrienden,
na 6 maanden omzwervingen in Oost-Europa en het Midden-Oosten
zijn we weer op Vlaamse bodem. Tijdens onze trekkerstocht
bezochten we Hongarije, Servië, Bulgarije, Turkije, Iran, Griekenland
en Italië. Ondanks deze prachtige en beklijvende reis was ik heel blij
om deze week terug te starten op onze leefschool. Ook Maya, Noa
en Pablo keken enorm uit naar deze ontmoeting . Bedankt aan
alle kinderen, ouders en juf Sarah voor de warme ontvangst, de mooie tekeningen en de leuke cadeautjes !
Bedankt aan alle ouders en vrienden die ons steunden deze avontuurlijke reis te ondernemen.
Bedankt Walter en Anouk voor alle nuttige tips die jullie ons meegaven. Bedankt Nathalie Stroobant om
ons in te wijden in het prachtige Iran. Bedankt meester Geert en juf Els om ons te voorzien van de nodige
leerstof tijdens onze lange reis. Bedankt Martine dat we de kans kregen om deze onvergetelijke en
ongelofelijke levenservaring op te doen !
Gûle, Gûle
Jeroen, Carmen, Maya, Pablo en Noa
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