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E D I T O R I A A L

AGENDA.

Iedereen een prettig weekend en hopelijk is het weertje even
mooi dan de afgelopen dagen !

 Maandag 19 maart 2012: 19u30
Vergadering voor alle ouders met een
feesteling zedenleer

Groetjes Carmen

LEEFGROEPBERICHTEN
Leefgroep 1 l Schelpjes
Lieve ouders,
Deze week was Ilia jarig: gelukkige verjaardag Ilia ! De kleuters
genieten van de dino’s die we van jou gekregen hebben. Dank je!
Ook zit er een gaatje in onze sok, wat nu? We tonen onze grote
teen aan iedereen! Volgende week werken we rond een nieuw
project: de axenroos! Hopelijk wordt dat even fijn!
Lieve groetjes,
De schelpjes en juf Dina

Leefgroep 2 l Schildpadjes en
kikkertjes
Hallo allemaal
De schildpadjes en de kikkertjes hebben zich de afgelopen twee
weken helemaal verdiept in de muziekwereld. Al van bij de start
waren heel wat kleuters reeds zwaar geladen met allerlei
muziekinstrumenten. Na een waarneming van het materiaal
gingen we zelf aan de slag. We experimenteerden met allerlei
kosteloos materiaal en maakten op die manier onze eigen
muziekinstrumenten.
Na het opstellen van de projectplanning bleek dat we nog heel
wat muziekinstrumenten wilden maken. Gitaren, regenbuizen,
trommels, schuddoosjes, trompetten, .. Niets leek ons te gek!
We wilden ook graag weten hoe we muziekinstrumenten kunnen
bespelen, welke muziekgenres er bestaan, wie nu precies een
partituur maakt voor de muzikanten, hoe we zelf een partituur
kunnen maken, ..
We dachten dat we al alle muziekinstrumenten kenden, maar
ondertussen hebben we toch al wat speciale muziekinstrumenten
ontdekt waarvan de naam ons maar niet te binnen schoot.
Dit was dus zeker en vast een heel leerrijk project met aan het
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 Dinsdag 20 maart 2012: 19u30
leefgroep vergadering LG5
 Zaterdag 24 maart 2012
van 15 u tot 17.30u.
Lentewerkdag/workshop
insectenverblijf maken
 Vrijdag 30 maart 2012: Praatcafé.
 Zondag 22 april 2012: Lentefeest.
 Woensdag 25 april 2012: Vaccinatie
voor 5de leerjaar op school door CLB .
 Donderdag 26 april 2012:
oudervereniging
 Zaterdag 2 juni 2012: Leefschoolfeest

MENU
 Maandag 12 maart
soep + spaghetti bolognaise met
gemalen kaas
 Dinsdag 13 maart
soep + veg.loempia/vleesloempia met
rijst en zoetzure saus
 Donderdag 15 maart
soep + kippenbrokjes met ananas en
frieten
 Vrijdag 16 maart
soep +stoofvlees met verse
tomaatjes, 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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einde een spetterende voorstelling voor alle papa's, mama's en alle kinderen van de school tijdens het
tweewekelijkse forum! Het was geweldig!!
Op naar ons volgende project!
Vele groetjes
De schildpadjes en meester Maxim, de kikkertjes en juf Nele

Leefgroep 3 | Zeepaardjes en Maanvisjes
Deze week konden we genieten van een workshop rond water aangeboden door de gemeente n.a.v. de
milieuweek. Dit paste ook binnen ons project: hoe voorspel je het weer. Want zo leerden we dat wolken
eigenlijk ook gemaakt worden van water maar dan onder de vorm van waterdamp. We keken op internet
naar de kringloop van het water.(schooltv/beeldbank.nl) Daarnaast leerden we juist de temperatuur
aflezen.
Volgende week bekijken we dan alles rond de wind. We zijn ook nog op zoek naar een barometer.
Vanaf woensdag 21 maart gaan wij ook wekelijks zwemmen. Ouders die graag mee willen gaan om een
groepje te begeleiden of mee te helpen bij het aan- en uitkleden altijd van harte welkom. Gelieve je naam
door te geven aan juf kaat of Sofie.
gr juf Sofie en juf Kaat

Praatcafé op 30 maart 2012

Leefgroep 5 | Wolkenvangers
Dag beste lezertjes,
Hier is weer ons deeltje in de flashboem!
Deze week hebben wij ons opzoekwerk gemaakt. Het gaat over N-Amerika.
Over indianen, slaven, presidenten, glitter en glamour in Amerika en nog veel meer.
Ook is Kevin zijn voorstel komen voorstellen voor ons eindproduct: een voorstelling voor onze ouders de
laatste donderdag voor de paasvakantie (29 maart) om 19 uur, jullie zijn allen welkom.
Groetjes Noor
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Leefgroep 5
Op dinsdag 20 maart plannen wij een leefgroepvergadering.
Daarin willen we u de kans geven even van gedachten te wisselen over de klaswerking, vragen te stellen en
u de gwp voor te stellen in de hoop op de hulp van enkelen van u te kunnen rekenen.
We verwachten u van 19u30 tot 20u30 in groten getale.
Groeten,
Els, Izabel en Geert.

Leefschoolnieuws van de directie
Op b re ngs t ki n der f uif
€ 502,34. Hartelijk dank voor eenieder die z’n steentje heeft bijgedragen.

De we rkg roep P R
Deze zal in de komende periode enkele ideeën uitwerken dankzij budget van de oudervereniging. Er zullen
affiches en stickers gemaakt worden. We zullen ook met enkele vrijwilligers een standje van de school open
houden op de kermisjaarmarkt van Oosterzele in juni. Meer info volgt.

St ok s taa r tje s
Juf Katrien blijft nog afwezig tot aan de paasvakantie. Juf Leen blijft daarom nog steeds fulltime in de
groep.
Martine

Greenteam/Mos
Zaterdag 24 maart van 15u tot 17.30u zijn jullie allen hartelijk welkom op onze 6de Lentewerkdag!
We gaan die dag onder leiding van An en Lieven insectenverblijven maken om aan de schoolmuur te
bevestigen en opruimklusjes in de schooltuin doen.
Het zou fijn zijn als je, naar gelang waar je aan wil meewerken, zoveel mogelijk zelf werkmateriaal
meebrengt die dag.
Om de insectenverblijven te maken zijn we op zoek naar :
 boormachines, met verschillende groottes van boortjes (steen en houtboren met diameter tussen 2
en 9 mm, hoe meer variatie in de grootte hoe meer insekten er naar het hotel zullen komen)
 handzaag
 veel houtblokken, liefst hardhout, dus eik, beuk, kastanje ofzo. Dat mogen behoorlijke blokken
zijn, maar ook fijne of dikkere takken zijn geschikt.
 Bamboestokken
 Rietstengels
 terracottapotjes
 Bakstenen
 Pannen
 glazen buisjes
Als je die dag zelf niet komt, maar wel materiaal hebt dat we mogen gebruiken, dan kan je het
binnenbrengen in de Schelpjesklas.
Groetjes,
Katrijn.
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Wist je dat…
Hallo,
Ik heb nog heel veel bio winterprei staan in mijn moestuin. Wie wil, mag er gerust omkomen, tegen 1 euro
voor een dikke bussel.
Groetjes,
Elisabeth, mama van Lotje uit de Kikkertjesklas
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