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E D I T O R I A A L

AGENDA

Nieuwe juffen in het lager, derdejaarsstudenten in het kleuterblok die na
de vakantie vier weken stage zullen lopen. Allen van harte welkom op
onze school. Donderdag dikke truiendag, en wel drie keer de move tegen
pesten, met camera en persfotograaf. Vele gekke snoeten en kostuums
om de week af te sluiten. En nu maar genieten van een weekje vakantie.

 Vrijdag 17 februari 2012:
Carnaval.
 Maandag 19 maart 2012: 19u30
Vergadering voor alle ouders met een
feesteling zedenleer
 Vrijdag 30 maart 2012:
Praatcafé.

Groetjes Sofie.

LEEFGROEPBERICHTEN
Ik denk dat ik het geen 2 keer moet vragen.
Volgend jaar weer kinderfuif?

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

Het was zalig om te zien hoe onze kinderen hebben genoten. Bekijk
maar even enkele sfeerbeelden op onze website. Ook de “etinge” met
rijk buffet was een succes. Ik wil via deze weg nog eens iedereen die
zijn steentje bijdroeg tot het welslagen van dit evenement hartelijk
bedanken. Op 1 zaak na (een niet onbelangrijke nl. de opkuis in de
refter!) was alles goed gedragen door vele helpende handen, zowel
van collega's als ouders.

MENU

Op het volgend oudercomité van 28 februari zullen we dit gebeuren
nog eens evalueren. Welkom om jouw inbreng of mening te geven.

 Donderdag 1 maart:
soep + vogelnestjes met erwten en
frieten

Lieve groet,
Izabel

Leefgroep 1: Schelpjes
Lieve mensen,
Het is vakantie, geniet ervan! Nog een dikke zoen voor de jarige Luca!
Hiep hiep hoera!
Welkom Dina, we kijken er naar uit om met jou leuke dingetjes te
doen.
Nog veel gekke leute,
tot later, zoenen,
Nele
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 Maandag 27 februari:
soep + pasta met miniballetjes in
tomatensaus
 Dinsdag 28 februari:
soep + quornfilet/blinde vink met
broccolimix en aardappelen

 Vrijdag 02 maart:
soep + blanquette met 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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Voo r s telli ng va n de s ta g iair
Beste ouders. Mijn naam is Dina Desmet, derdejaarsstudente lerares kleuteronderwijs van de Hogeschool
Gent. Van 27 februari tot 23 maart kom ik stage lopen in de klas van uw schelpje.
Het worden zeker en vast vier leuke weken.
Vele groetjes,
Dina.

Leefgroep 2: Schildpadjes en Kikkertjes
Siel werd zes en Thor wordt vijf jaar. We konden genieten van zelfgemaakte cup-cakes, ijsjes, en een mooi
cadeautje. Proficiat jongens en dankjewel. Ontdekken, snuisteren, en vooral veel spelen met alle spullen
die jullie zo massaal meegegeven hebben. Heel wel bedankt en mocht je nog iets tegenkomen, breng het
dan gerust mee naar onze klasjes. Na de vakantie zullen meester Maxim en juf Nele vier weken stage lopen
in onze klassen. Ze zullen twee weken werken rond muziek, en twee weken rond de stad van Axen. Verdere
info zal je van hen krijgen.
P.S.: Gelieve allemaal eens na te kijken of er een bruine ‘bey-blade’ (tol) bij jullie thuis ligt, want Rune
is hem kwijt en zou die heel graag terug hebben.
Groetjes,
Valentine en Sofie.

Leefgroep 3 | Zeepaardjes en maanvisjes
Wat werd dit weer een spannende week. Elke dag was er wel iets te beleven. Maandag was het eerst
bibberen in de klas, want de verwarming liet het afweten. Dus toen trokken we met z’n allen naar het
kleuterblok en de refter om ons op te warmen. Woensdag oefenden de kinderen van N1 de letterverbinding
“be” met schrijfdans. De maanvisjes maakten een prachtig valentijnsgedicht. Te lezen verder in de
flashboem. Donderdag kwam de mama van Maarten ons vertellen en tonen hoe we een gezonde
boterhamdoos kunnen samenstellen. Het werd een proef- en doe-namiddag. Dank u wel!!!
Donderdag was het dikke truiendag en om het lekker warm te krijgen dansten we met de hele school de
move tegen pesten! Vrijdag vierden we ons keitof gezond carnavalfeest. In de voormiddag maakten we
enkele gezonde versnaperingen zoals pralines met stevia chocolade, sesamsnoepjes, popcorn met
ahornsiroop, kwarknootjes.
Hartelijk dank aan de mama’s die kwamen assisteren. We probeerden ook de fiets uit van Werner (nonkel
van Elias). Deze fiets maakt elektriciteit en met deze elektriciteit konden we appelsiensap maken en onze
cd-speler laten draaien. Op die manier hadden we ook al de nodige beweging die ook heel belangrijk is in
de voedingsdriehoek. Het werd een reuze succes! Bedankt Werner!!!
Verder willen we ieder een fijne vakantie wensen en tot over een weekje. Vergeet niet dat vanaf maandag
27 februari we onze ochtendkringen in niveaugroepen houden. Dus alle kinderen starten in de klas van juf
Kaat, de kinderen van N2 in de klas van juf Sofie.
Liefs
juf Sofie en juf Kaat.
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Gedicht maanvisjes
Valentijn
Valentijn is mooi en rood
En mijn liefje zit op mijn schoot
We geven elkaar een zoen
Dat is wat liefjes doen
Ik geef een pakje aan jou
Omdat ik zoveel van je hou!

Leefgroep 5 | De Wolkenvangers
Beste lezertjes,
Je weet dat ons project over beroepen gaat, daarom zijn we al veel op uitstap geweest. We zijn al naar de
bakker geweest, naar brouwerij Huyghe , naar het rusthuis (N6) en naar het gerechtsgebouw. Daar leerden
en zagen we heel interessante dingen. Het ware goede gidsen. We hebben voor ons project ook een tijdslijn
gemaakt waarop we ons gekozen beroep moesten koppelen aan iets in de geschiedenis. Dinsdag kwam
Dirk Fiers ons veel vertellen en tonen over de nachtroofvogels meer bepaald de uil. Heel boeiend! En we
leerden ook de move tegen pesten. We hebben al veel geoefend. Ziezo, nu weet je weer wat we allemaal
hebben gedaan.
Groetjes van Yuna en Jora (en een beetje alle wolkenvangers)

Ons project beroepen loopt stilaan ten einde. De afgelopen week hebben we rond leren leren gewerkt.
Iedereen moest de hoofdzaken aanduiden in zijn/haar opzoekwerk. Dit werd dan met de groep besproken
wat leidde tot interessante discussies. Dinsdag was er dan toets. Een hele moeilijke toets ... Er werd
gezweet, gezwoegd en gezucht. Vrijdag 10 februari deden de zesdes mee aan de actuaquiz in Campus
Kompas te Wetteren. Proficiat met de mooie resultaten en de prachtige mascottes!!
Groetjes van juf Els en de Wolkenvangers.

LEEFSCHOOLNIEUWS VAN DE DIRECTIE
Ki nd e r fui f en e tin g e :
Hartelijk dank aan alle helpende handen. Het was een grandioos succes. Zowel kinderen als ouders hadden
lovende woorden voor de organisatoren.

Ee n war e a fva lrace :
Hopelijk kunnen we na de krokusvakantie met opgeladen batterijen terug allemaal aan de slag. Geniet van
die enkele vrije dagen.

Je ug db oeke n w eek 201 2 :
Vanaf maandag 27/02 start de jeugdboekenweek met als thema “dieren”. Voor alle groepen vanaf
leefgroep 2 wordt een specifieke activiteit in de loop dan de volgende weken georganiseerd samen met de
bibliotheek van Oosterzele.
Martine
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Move tegen pesten
Donderdag 16 februari dansten de kinderen van de Leefschool de 'Move tegen pesten'. Samen met vele
andere Vlaamse scholen stuurden ze om 13u30 een krachtig signaal tegen pesten de wereld in. En of er op
los gemoved werd! De cd-speler werd voorzien van elektriciteit die door de kinderen zelf werd gegenereerd
met een home-trainer. Ja, de kinderen hadden op dikke-truien-dag geen kans om het koud te hebben! En
binnen het pestbeleid dat de Leefschool al sowieso voorop stelt, vormde het lied een mooie aansluiting.
Want naast eenmalig zingen en dansen kunnen de kinderen hun gedrag en dat van anderen dagelijks in
vraag stellen. De leefschool hecht heel veel belang aan sociaalvaardigheid en aan welbevinden. Zo zijn er
wekelijks klassenraden, is er een maandelijkse leerlingenraad, werken ze met de Stad van Axen en kiezen
de kinderen een vertrouwenspersoon aan wie ze hun verhaal op elk moment kwijt kunnen. Ook hebben de
jongere kinderen een zorgvriendje.
Doe de move tegen pesten, samen met ons!
Izabel.

Godsdienst / Zedenleer
Graag nodig ik alle ouders uit op de vergadering van maandag 19 maart om 19u30 in de leraarskamer of
refter. Daar zal nog eens een overzicht gegeven worden van het Lentefeest zodat u een duidelijk zicht
krijgt. Misschien ben je nog niet op de hoogte, misschien weet je de datum nog niet,… vandaar dat wij het
nog even willen herhalen dat wij, de leerlingen van het eerste leerjaar en de leerlingen van het zesde
leerjaar, op zondag 22 april feest vieren!
Om een duidelijk overzicht te krijgen met hoeveel mensen we op de receptie van de communie en het
lentefeest zullen aanwezig zijn, vragen we vriendelijk om het strookje met het inschrijvingsgeld tegen ten
laatste vrijdag 2 maart 2012 binnen te brengen. Alvast Bedankt!

Zoekertjes
Zoals je al kon lezen, komt de receptie van de communie en het Lentefeest er weer aan. Om alles zo
aangenaam en goed mogelijk te laten verlopen zoeken wij:




Helpers die op vrijdag de zaal willen versieren.
Helpers die op vrijdag 22 april alles voor de receptie willen klaarzetten.
Helpers voor op de feestdag zelf (op zondag 22 april).

Je mag je steeds melden bij juf Mieke of juf Ellen.
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Invulstrookje.
Rec e p tie p le c h tig e c om mu ni e – le n tef ees t .

Strook + geld
ten laatste vrijdag 2 maart 2012 binnen a.u.b.

Iedereen, die graag mee feest of een kijkje wil komen nemen is hierop welkom.

Zondag 22 april 2012 om 12u00.

…………………….………....…ouder/voogd van ………..………………………. wenst zich in te schrijven voor de
receptie op zondag 22 april 2012 om 12u00.

Aantal personen:

Feestelingen

:

Volwassenen :

gratis
…… x € 6,50

= ……

Kinderen tussen 4j – 12 j: …… x € 3,00

= ……

Totaal :

…………..…….

Gelieve dit strookje + geld zo vlug mogelijk te bezorgen aan juf Mieke of juf Ellen.
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