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E D I T O R I A A L

AGENDA

Lieve leefscholers!

 Zaterdag 11 februari 2012:
kinderfuif.

Met de ‘anti pest move’, houden we ons warm.
Intensief nadenken, redeneren en hard werken zijn bij deze
temperaturen net niet voldoende.
Volgende week nog een laatste inspanning en dan genieten van de
welverdiende rust!
Vergeet jullie dikke truien niet op donderdag!
Warme groetjes
Carmen en Gaëlle

LEEFGROEPBERICHTEN
Leefgroep 1: Schelpjes
Lieve mensen,
eerst een vooral, welkom lieve Kobe. Het is ongelooflijk hoe snel jij
je thuis voelt in onze klas!
Je kunt het niet geloven maar Luca B. zit in het gips! Hij wilde echt
voelen hoe het is om pijn te hebben en verzorgd te worden :-). Veel
courage ventje!
De andere kinderen zijn uitgedokterd en nu is er lekker veel tijd voor
gezelschapsspelletjes, schilderen, appelsienen (Luca DG's
placticine), ....
Vanaf nu klinken onze dagen veel mooier met een nieuwe cd- speler
die eindelijk al onze liedjes kan afspelen. En we hebben er nog een
paar koptelefoons bij! Super!
Lieve Liesl is jarig! HIEP HIEP HOERA en zoveel kusjes!
Na de vakantie is onze klas een stagiaire rijker voor een 3 tal weken.
Volgende week komt ze al een hele week observeren.
warme zoentjes van de schelpjes,
Nele
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 Donderdag 16 februari 2012:
dikke truiendag.
 Vrijdag 17 februari 2012:
Carnaval.
 Vrijdag 30 maart 2012:
Praatcafé.
 Zondag 22 april 2012:
Lentefeest.
 Zaterdag 2 juni 2012:
Leefschoolfeest.

MENU
 Maandag 13 februari:
soep + pasta met vis en
tomatenblokjes
 Dinsdag 14 februari:
soep + veg. Cordon bleu/ kalkoen
Cordon bleu met bloemkool en
krielaardappelen
 Donderdag 16 februari:
soep + vol au vent met champignons
en frieten
 Vrijdag 17 februari:
soep + stoofvlees met erwten en
wortelen 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 3 | Zeepaardjes en maanvisjes
Maandag kwamen Marijke (mama van Lena) en Veronique (mama van Nikki) samen met de zeepaardjes
soep maken. De maanvisjes maakten smoothies, fruitsatés en fruitpap. Dus dat werd echt gezond smullen.
Donderdag kregen we een heel boeiende uitleg over de voedingsdriehoek. Nu weten we heel goed dat een
gevarieerde maaltijd heel gezond is, maar daarnaast is het ook heel belangrijk om veel te bewegen. Aan
beweging ontbrak het zeker niet op dinsdagnamiddag. We werden uitgenodigd door de stokstaartjes in
hun circusateliers. Een dikke pluim hiervoor stokstaartjes! Juf Sofie leerde ook aan alle kdn van N1 en N2 de
move tegen pesten. Dat was zweten hoor!
Volgende week werken we ons project rond gezonde voeding af. Als slot activiteit willen we vrijdag een
projectdag houden in het teken van carnaval. In de voormiddag willen we enkele gezonde versnaperingen
bereiden om dan in de namiddag te genieten van een gezellig carnavalfeestje. De kdn mogen
verkleedkledij meebrengen. Voor de ingrediënten zorgen de juffen en de onkosten vind je terug op de
factuur van februari. Wie graag vrijdagvoormiddag mee komt helpen is van harte welkom. We gaan
kokerellen, knutselen en shminken.
Swingende groetjes
Juf Sofie en juf Kaat

Leefgroep 4 | Stokstaartjes
Lieve leefscholertjes
Bewogen week achter de rug!
Ons circusproject werd afgerond met een superleuk circusatelier voor de zeepaardjes en maanvisjes. We
hebben wel gevoeld dat het moeilijk is om veel hetzelfde te herhalen want we hadden veel verschillende
groepjes aan wie we les moesten geven.
Donderdag zijn we gestart met allerlei vragen rond voeding en het lichaam.
Dus, we weten wat gedaan!
Groetjes
De Stokstaartjes
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Leefgroep 4 | Gekko’s
Tsjoeke Tsjoeke Tuut Tuut !
Deze week kon het niet op, dinsdag bezochten we het speelgoedmuseum in Mechelen waar we alles te
weten kwamen over het ontstaan van treinen, hoe een trein werkt, hoe zit een treinbiljet in elkaar, welke
gegevens staan daar allemaal op, wie komt er de kaartjes knippen op de trein enz. ...we ontdekten op onze
tocht doorheen het museum de grootste treinmaquette van Europa, wel 180m lang!
Maw het was een leuke en bovenop zeer educatieve en interactieve dag voor de gekko's.
Ons opzoekwerk loopt op z'n einde en maakt plaats voor creatieve activiteiten! Wordt vervolgd...
Donderdag werden we in vervoering gebracht door Anouk (mama Hiywot) en bracht ze ons in de
mysterieuze wereld van de thee. Ze trakteerde ons daarbij op verschillende soorten thee en prachtige
verhalen, iedereen hing aan haar lippen ! Bedankt Anouk voor deze onvergetelijke namiddag.
Verder leerden we nog van juf Carmen 'do the move tegen pesten'.
Tot de volgende keer!!!

LEEFSCHOOLNIEUWS VAN DE DIRECTIE.
Ve rv angi nge n:
De voorbije weken hadden we te kampen met veel afwezigen. Ik heb mijn uiterste best gedaan om de
groepen zo goed mogelijk op te vangen door de zorgcoördinatoren en mezelf zodat we de kinderen niet
hoefden te verdelen onder de andere groepen. Leerinhoudelijk werden de groepen opgevolgd door
Martine en Els. Vervanging vinden is momenteel haast onmogelijk, doch ik ben erin geslaagd om dit toch te
kunnen mede dankzij hulp van de mama van Maarten, Marieke en Heleen.
Juf Sofie (van Thienen) zal meester Geert vervangen tot aan de krokusvakantie.
Meester Jonas zal juf Katrien vervangen. En nu maar hopen dat er geen nieuwe zieken vallen. Beiden
welkom in De Leefschool.
Ik ben wel nog steeds op zoek naar een poetsvrouw tot 29/02 voor 19/38. Ken je iemand geef dan naam en
telefoonnummer door.
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MOVE TEGEN PESTEN zoekt cameraman
We zoeken een cameraman die op donderdag 16 februari om 13.30 u de move tegen
pesten wil filmen.
Volgende week donderdag gaan de kinderen (en juffen!) van de leefschool zich warm moven. Dat zal nodig
zijn op dikke truien dag!
Wij gaan de 'Move tegen pesten' dansen om 13u30. Zijn er misschien papa's (Jan? John? Peter? ...) die zich
geroepen voelen om ons te komen filmen?
Het zou wel leuk zijn mochten we een clipje hebben voor op onze site!
En zo geven we een signaal dat we samen proberen op te komen tegen het pesten.
Moven jullie mee?
swingende groetjes,
juf Izabel

Greenteam
Bio diver se in te rne t tip
Alleen al door op het internet te surfen kan je iets doen voor de biodiversiteit!
Sommige zoekmachines suggereren elke dag wat jij die dag voor de aarde kan doen. Andere tellen je
bezoeken en planten na elke 100 of 500 zoekhits een boom. Weer andere bieden een zwarte achtergrond
(deze is minder energieverslindend dan een witte achtergrond) of schenken al hun reclameopbrengsten of
een deel ervan aan natuurverenigingen.
Je ziet er ook hoe je je ecologische voetafdruk berekent, hoe je CO2-uitstoot van je vliegreis compenseert,
wat ecokeurmerken precies zijn …
Je kan er ook je ervaringen met het beschermen van de biodiversiteit delen via blogs, fora, sociale
netwerksites …
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