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E D I T O R I A A L

AGENDA

Het is altijd lente in de ogen van de ‘juffen assistenten’! In de
kleuterblok hebben we 4 weken kunnen genieten van 3 fijne
stagiairs! Bedankt Dina, Nele en Maxime, het was tof met jullie
erbij!

 Zaterdag 24 maart
van 15 u tot 17.30u.
Lentewerkdag/workshop
insectenverblijf maken
 Za 24 maart: 15.00u tot
17.30u.Lentewerkdag/workshop
insectenverblijf maken
 Maandag 26 maart:
19.00u tot 20.00u
Leefgroepvergadering LG2 en
van 20.00u tot 21.00u
Leefgroepvergadering LG1
 Donderdag 29 maart om 19.30u:
eindproduct wolkenvanger:
‘American dreams’
 Vrijdag 30 maart
Praatcafé
 Zondag 22 april
Lentefeest
 Woensdag 25 april
Vaccinatie voor 5de leerjaar op school
door CLB
 Donderdag 26 april
oudervereniging
 Zaterdag 2 juni
Leefschoolfeest

Het is bijna vakantie maar eerst hebben we nog een aantal
gezellige leefschoolmomenten: samen tuinieren, vergaderen, de
talenten van de wolkenvangers bewonderen en dan nog gezellig
napraten met een lekker drankje .
Op jullie gezondheid!

LEEFGROEPBERICHTEN
Leefgroep 1 l Schelpjes
Dag lieve ouders
Deze week gingen we verder in ons project rond de axenroos. Nu
kwamen de poes, de wasbeer, de schildpad en de uil aan bod.
Zoals vorige week mocht elke dag een ander kindje iets
meebrengen in de pauwentas. Wat vertellen onze schelpjes al trots
over wat ze meegebracht hebben! Ook maakten we een
geheimendoosje, waarin we iets kunnen vertellen wat niemand
anders mag weten. We maakten foto’s over hoe we ons allemaal
kunnen voelen: soms zijn we blij, dan boos, dan weer verdrietig, ...

MENU

Op dinsdag was Zahra jarig en kwam haar mama heerlijke
pannenkoeken bakken, mmm wat lekker! Op donderdag was het
dan de beurt aan Simon, jammer genoeg was hij ziek. Een
gelukkige verjaardag voor Zahra en Simon! Op woensdag kwam de
mama van Guus op bezoek. We kregen een kleine handmassage
met een heerlijk ruikende olie. Het was een heel fijne laatste week
in het schelpenklasje, ik zal jullie heel hard missen!

Het menu van volgende week was nog
niet bekend bij het “ter perse gaan” van
deze flashboem!

Lieve groetjes
de schelpjes en juf Dina

 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.

e

Maar geen nood, van zodra het bekend
is verschijnt het op de website

DEADLINES
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Leefgroep 2 l Schildpadjes en kikkertjes
Hallo allemaal
De schildpadjes en de kikkertjes hebben weer een hele leuke week gehad! Er kwamen opnieuw heel wat
dieren uit het verre Axenland langs. Zo speelden we heel wat spelletjes, bijvoorbeeld met een leider en een
volger. We knutselden ook leeuwtjes of andere dieren. Bij de kikkertjes kwam er een echte schildpad op
bezoek en bij de schildpadjes maakten we ons eigen geheimendoosje...
De week werd opnieuw afgesloten met het forum waar we allen terug naar uitgekeken hebben want de
schildpadjes brachten een versje naar voren en de kikkertjes een Franstalig liedje. Het was weer geweldig!
Aan het eind van de week kwam ook het afscheid van meester Maxim en juf Nele. Hun stage zit er jammer
genoeg op maar zij kijken met veel plezier terug op vier supertoffe weken! Aan iedereen bedankt!
Groetjes van ons allemaal
De schildpadjes en meester Maxim, de kikkertjes en juf Nele

Leefgroep 3 | Zeepaardjes en Maanvisjes
Dag iedereen
Onze maanvisjes en zeepaardjes voorspelden alweer een hele zonnige week. En daar hebben we dan ook
kunnen van genieten. Woensdag gingen we voor de eerste keer zwemmen. Hartelijk dank aan de vele
mama's en papa's. Vanaf volgende week gaan eerst de kinderen van N2 zwemmen. Zij vertrekken om
9.20u, N1 vertrekt om 10u10. Wie graag mee wil, meld je gerust bij één van de juffen.
Donderdag kregen we de opa van Jasper op bezoek. Hij is een amateur weerman en kon ons heel veel
vertellen over het weer. Hij bracht ook allerlei meetapparatuur mee zoals een barometer, hygrometer, een
windmeter, verschillende thermometers en nog veel meer. Dus nu zijn we helemaal klaar om zelf onze
weerberichten voor te stellen. Dank u wel!
Volgende week komt Nancy (mama van Iluna) filmen en samen met Balder (papa van Lore) worden de
filmpjes dan gemonteerd. We hebben echter 11 groepjes die moeten gefilmd worden. Dus kunnen we
zeker nog een extra cameraman of -vrouw gebruiken. Je mag zelf kiezen wanneer je wilt komen.
Volgende week krijgen de kinderen weer hun turnzak, mappen en dergelijke mee naar huis. Gelieve een
zak te voorzien om alles netjes naar huis te kunnen transporteren.
Tot ziens
juf Sofie en juf Kaat

Leefgroep 4 | Stokstaartjes/ Gekko’s
Hoi
Deze week bewezen de stokstaartjes en gekko's hun muzikaliteit en rapten er samen op los. De
voorstelling van ons selfmade raplied zal na de paasvakantie te horen en te zien zijn op het komende
forum! So, be there! De gekko's bereidden hun uitstap met de trein naar het station van Gent-Sint Pieters
verder voor en vertrekken vrijdag op avontuur richting Gent. Op 19 april hebben de gekko's een date met
hun pennenvriend en kunnen ze voor het eerst mekaar live ontmoeten. De ontmoeting zal plaatsvinden
tijdens een tentoonstelling van Maurice Maeterlinck, de enige Belgische Nobelprijswinnaar en schrijver van
het gekende boek 'De blauwe vogel'. Meer hierover in de toekomst!
Dankzij het prachtige weer deze week maakten de gekko's van het derde en vierde leerjaar er gebruik van
om een buitenklas te installeren. Kinderen kunnen nu, wanneer het weer het toelaat, elke dag tijdens
niveauwerk buiten werken aan hun pakketten. Kinderen die zich niet aan de afspraken houden moeten
uiteraard terug in de klas.
Zonnige groet,
Carmen
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Leefgroep 5 | Wolkenvangers
Beste ouders
Zoals jullie wellicht vernamen van jullie kind, zijn de juffen deze week afwezig wegens ziekte. Gelukkig
vangt Kevin ons projectwerk grotendeels op, waarvoor onze dank. Om ons eindproduct toch te kunnen
laten doorgaan volgende donderdag 29 maart om 19u30, zouden we graag een extra oefennamiddag
voorzien. Kan jouw kind aanwezig zijn? Laat het ons zeker weten! Wij hopen op zo veel mogelijk respons.
Dank voor uw begrip en steun.
Juf Els, juf Izabel, Kevin

Leefgroep 5 | Feniksen
Halloooooooooooooooooo lezertjes van de FLASHBOEM!
U hebt lang niet meer van ons gehoord maar hier zijn we weer met kersvers projectnieuws!! Ons nieuw
project is (al lang) AMERIKA. Deze week hebben we vooral gewerkt aan ons opzoekwerk, vlaggen en onze
techniekopdracht: een zelfgemaakte kraan die dit moet hebben:
1) hij moet katrollen hebben
2) hij moet omhoog (en omlaag) kunnen gaan
3) hij moet mooi zijn
4) extra: hij moet in de lucht kunnen blijven hangen
Ons eindproduct zal een hamburgerkraam zijn op de show van de wolkenvangers op 29/03/12 (welk uur
weten we nog niet maar sowieso 's avonds). Veel lekkers verzekerd! Meer kunnen we er nog niet over
vertellen... En het 5de leerjaar heeft moeilijke toetsen maar daar moeten jullie je niets van aantrekken want
jullie zijn niet het 5de leerjaar hé. Kortom, het was heel leuk deze week, hopelijk voor jullie ook, maar ja dat
was het weer voor vandaag. Tot de volgende FLASHBOEM!
Dries €n Kobe

Praatcafé op 30 maart 2012
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Leefschoolnieuws van de directie
Te r i nf o: O rga ni sa tie 2 01 2 - 20 1 3 (v olg e n d sc ho olja ar )
Op 25 april zal de organisatie niveauwerk/projectwerk 2012-2013 mondeling aan de kinderen en schriftelijk
aan hun ouders doorgegeven worden. Op 16 mei zal de herindeling van de groepen (wie komt waar?) ook
mondeling aan de kinderen en schriftelijk aan hun ouders doorgegeven worden.
De volgende klassen blijven behouden: K2, N1, N3 en N5. De herindeling is voor het huidige K1, K3, N2, N4.
De indeling zal in de komende weken door de leerkrachten uitgetekend worden en in het ganse team
besproken worden. Dank bij voorbaat voor jullie vertrouwen in het team.

W e rke n i n de G roe nwe g
Naar aanleiding van de werken in de Groenweg zal er ’s morgens nog toezicht zijn van 8.30u tot ,8.45u en ’s
avonds worden de kinderen begeleid door de leerkracht bij het oversteken direct na schooltijd.

E nq uê te i n te v ul le n d oor o u de rs
Indienen van het tevredenheidsonderzoek uiterlijk tegen maandag 26 maart 2012. Dank voor uw
medewerking. De resultaten worden in de loop van juni aan jullie schriftelijk doorgegeven.

Re s ul ta te n te vre de nh e id so nde rz oe k bi j de kin dere n


Wat vind je goed aan de school?
-



Dat we er veel leren
Dat we een leuke speelplaats hebben
Dat de juf/meester niet te streng is en helpt
Dat het een leuke school is
Dat we aan projectwerk doen

Wat zou je willen veranderen?
-

Niets
Meer sport/bewegen
Terug apart voor niveauwerk
Het eten
Meer in de bosjes en op het achterveld mogen spelen

Hartelijk bedankt kinderen om hieraan mee te werken. Tijdens onze teamvergadering werden deze
resultaten reeds besproken.

Greenteam/Mos
Zaterdag 24 maart van 15.00u 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.
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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

Wist je dat…
 Wij zijn op zoek naar een tweedehands kooi voor een ratje.Wie kan ons hierbij helpen? We willen er
gerust voor betalen. Tel 0472 130 285. Groetjes, Luna De Somer.

 Om onze naambekendheid nog te vergroten zijn er binnenkort affiches verkrijgbaar om op te hangen
aan het raam van je huis of auto. Je kan deze nu al bestellen via mail (info@leefschool.be) of
telefonisch. Men zegge het voort!

Verslag leefgroepvergadering LG5 20/03
Aanwezigen: 7 ouders
1)

GWP van 22/05 t/m 25/05 in Waulsort (huis Vacarsa) bij Dinant.
Vertrek vanop schoolterrein 9u00, terug op schoolterrein vrijdag rond 14u30. Vervoer met de
schoolbus.
Dag 1: Verplaatsing tot Dinant, grotten + citadel + boottocht naar verblijfscentrum
Dag 2 & 3: Verkennen en natuurexploratie in de buurt van het centrum (bossen, waterlopen,
reliëf, kasteelruïne, uitzichtspunten)
Dag 4 : kamers vrijmaken (tegen 10u), groepsactiviteit, middagmaal ter plaatse, terugreis
Inschrijffstrook + medische fiche + kofferlijst volgen later
HULP gevraagd voor :
bagagevervoer met bestelwagen (dinsdag op, vrijdag af)
1 grote of 2 gewone wagens voor aanvullend leerlingenvervoer (bus te klein)
1 ouder die ons wil vergezellen als begeleider

2)

OVSG-toetsen: praktische proeven in april over dessert bereiden en kookboek samenstellen
kunst observeren en creatief verwerken
OVSG-toetsen LO: volop aan de gang in de sportlessen

3)

Tevredenheidsenquête bij leerlingen en ouders: enkele punten samen besproken
opsommen voor en tegen van de graadswerking / jaarklassen voor niveau

4)

Klaswerking: enkele ouders stelden praktische vragen over leerstofinhouden. Zo werd kort
uitgelegd wat een onderwerp, een persoonsvorm en een werkwoordelijk gezegde is, hoe het
dubbelpijlenschema te vergelijken is met de regel van 3, hoe je een trapezium omstructureert om
zijn oppervlakte te berekenen en hoe je zijn formule bepaalt.

Geert, Izabel en Els.
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STROOKJE
Toelatingsstrookje GWP leefgroep 5
Wij (Ik) ...................................................................., ouder(s) van ......................................................, uit
leefgroep .......................................... geven (geef) toestemming om deel te nemen aan de geïntegreerde
werkperiode in Waulsort bij Dinant van 22 tot en met 25 mei 2012. De deelnamesom bedraagt rond de
€ 120,- en dit zullen wij (zal ik) voldoen via de schoolrekening (BE28.0682.0573.6320 ~ GKCCBEBB).
Eerstdaags storten wij (stort ik) een voorschot van €30,- per deelnemer. Bij stortingen vermelden:
'GWP leefgroep 5 + naam kind'.

Datum : ..... / ..... / 2012

Handtekening : ...............................................................
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