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E D I T O R I A A L

AGENDA

Lieve leefscholers,

 Vrijdag 30 maart
Praatcafé.
 Zateredag 31 maart – Zondag 15 april
paasvakantie.
 Zondag 22 april
Lentefeest.
 Woensdag 25 april
Vaccinatie voor vijfde leerjaar op
school door CLB
 Donderdag 26 april
Oudervereniging
 Zaterdag 2 juni
Leefschoolfeest.

De zon heeft ons al veel vergezeld de laatste weken en dit was te
merken op onze leefschool: leerlingen aten ’s middags hun
boterhammetjes buiten op, er werden lessen of activiteiten buiten
gegeven,… We hebben er allemaal al heel hard van genoten 
Hopelijk blijft de zon bij ons tijdens de paasvakantie!
Veel leesplezier en een knettergekke vakantie gewenst!
Sofie

LEEFGROEPBERICHTEN
Leefgroep 1 | Schelpjes
De schelpjes vierden deze week feest, want Simon werd 3 jaar. Lang
zal je leven en hiephiephiep-hoera!
En het mooie weer bracht veel lentekriebels met zich mee; we keken
naar de lente in de natuur en plantten bollen en zaden om later uit te
planten in de tuin.
Heb je trouwens al gezien hoe mooi onze groenten-en fruittuin nu is?
Dank je wel Filip en David voor jullie enthousiasme en noeste werk!
Dat verdient een bank vooruit en een kus van de juf en alle schelpjes!

Leefgroep 3 | Zeepaardjes en Maanvisjes
Deze week hebben we verder kunnen genieten van de heerlijke
lentezon. maar jammer genoeg is ons project: Hoe voorspel je het
weer afgelopen en is de zon mee vertrokken. Nancy kwam bij de
zeepaardjes de weerberichtjes opnemen en juf Sofie filmde de
maanvisjes. De zeepaardjesklas werd helemaal omgebouwd tot een
TV-studio. Terwijl de opnamen werden gemaakt, konden de andere
kinderen eigen foto's en filmpjes maken. Dank u wel Luk vanlanduyt,
Balder Drieghe, Geert Lenssens en Nancy Verliefde voor het uitlenen
van jullie materiaal. In de paasvakantie gaat Balder dan één grote film
maken van al onze opnames. Dus we zijn in blijde verwachting...
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MENU
 Maandag 16 april
soep + spaghetti Bolognaise met
gemalen kaas
 Dinsdag 17 april
soep + stoofvlees van
seitan/stoofvlees met verse
appelmoes en natuuraardappelen
 Donderdag 19 april
soep + balletjes in tomatensaus met
sla en tomaten en frieten + dessert
 Vrijdag 20 april
soep + cordon bleu met spinazie in de
room en pureeaardappelen + dessert

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 5 | Feniksen
DANKJEWEL KEVIN VOOR AL JE ENERGIE, JE ENTHOUSIASME, JE WERK, JE TIJD, ...
Jouw hulp bij onze 'American dream' was fantastisch! Zonder jou was ons eindproduct nooit geworden wat
het was.
Een stevige knuffel van elke wolkenvanger
èn een zoen van de juffen
Els en Izabel

LEEFSCHOOLNIEUWS VAN DE DIRECTIE
Sc h oo l - e n s t u die toe la g e n
Deze kunnen nog ingediend worden t.e.m. 1 juni 2012.

Ve rl ore n vo or w er pe n /k le di j:
Nog tot uiterlijk woensdag 18 april kan je je verloren voorwerpen uitzoeken in de speelzaal van de lagere.
Daarna worden ze aan een goed doel geschonken.

Ta fe l te nni s tij den s de p auz e s :
Vanaf heden is het mogelijk voor de kinderen om tijdens de pauze tafeltennis te spelen. Bedankt Djuro om
de tafel te herstellen. Ik vraag aan de gebruikers om er goed zorg voor te dragen zodat jullie van veel extra
speelplezier kunnen genieten. Er zijn ook enkele paletten en balletjes. Deze kunnen bij meester Geert
ontleend worden.

L e e rli ngen raa d 28 /0 3 / 2 01 2:
Acties die werden uitgetekend naar aanleiding van de resultaten van het tevredenheidsonderzoek van onze
kinderen werden besproken met de leerlingen van de leerlingenraad. Volledige verslag zie verder in FB.
Wat wil je veranderen aan de school ?
Het eten: zijn blij met de komst van de nieuwe traiteur op donder- en vrijdag. Hij brengt lekker eten. Er is nu
eindelijk ook ketchup verkrijgbaar.
Meer sport/bewegen: aan alle leerkrachten wordt gevraagd om de uren lichamelijke opvoeding effectief uit
te voeren. Wanneer deze wegvallen wordt met de kinderen de reden besproken. Op het speelplein spelen
tijdens de turnles kan eenmalig toegelaten worden omdat daar ook specifieke bewegingsvaardigheden
aangeboden worden.
Terug apart voor niveauwerk: wordt 25 april aan kinderen en ouders meegedeeld.
Meer in de bosjes en op het achterveld mogen spelen: in de voormiddag en namiddag zijn er telkens twee
leerkrachten op toezicht dan kan dit uiteraard mits goedkeuring van de betrokken leerkrachten. Tijdens de
middag kan het van zodra de leerkracht die de boterhameters begeleidt klaar is in de eetzaal. Dit werd
reeds opgenomen tijdens de teamvergadering. Door het betere weer kunnen de kinderen sowieso meer op
het achterveld spelen.
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Overige items die besproken werden tijdens de leerlingenraad:
Graag extra activiteiten tijdens de opvang: wordt reeds ingevuld door de komst van de tafeltennistafel.
Mogelijke andere ideeën worden eerstdaags met Kevin besproken.
Remi en Cas vragen aan Djuro kegels om het voetbalveld aan de Groenweg zichtbaar af te bakenen. Dries
zoekt kinderen om de twee zitbanken te verplaatsen naar het grasveld aan de Groenweg.
Martine bedankt alle kinderen voor het invullen va de vragenlijst. Hierdoor kan onze schoolwerking nog
leuker en beter georganiseerd worden.
Vraag: moeten alle kinderen onder het afdak blijven tot de bus weg is of mogen zij ook al op het
speelpleintje spelen? Martine neemt dit mee naar volgend team.
Volgende leerlingenraad : woensdag 25/04.

Martine Vande Moortele

Greenteam
De workshop insectenverblijven maken was een waar succes. Lieven en An; hartelijk dank! De solitaire bijen
kunnen zich welkom voelen op school, de kleuters hun buitenklas en groenten-en fruittuin wacht op hen,
het nieuwe werkmateriaal is ingezegend en het caviaren is bijna klaar! We zijn helemaal klaar voor de lente!

Bedankt!!!

Dankjewel Geert (papa van Hannelore en
Annelies) om de move tegen pesten te
filmen, en te monteren!
Iedereen kan hem bewonderen op onze
leefschoolsite! Aan alle ouders: zoek je
dansende spruit. Iedereen movede mee, van
klein tot groot, van jong tot oud, van kind tot
juf tot meester!
"Samen is veel leuker dan alleen ...!"
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