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E D I T O R I A A L
Lieve leefscholers,
Na een welverdiende vakantie zijn we er alweer goed ingevlogen. Wat
een bedrijvigheid op onze school! En dat voor de laatste rechte lijn
samen naar 30 juni.
Al laat het weer ons wel wat in de steek, wij laten ons zeker niet doen.
Al die vrolijke gezichtjes zorgen voor een supersfeer op onze leefschool.
We kijken alvast heel erg uit naar het lentefeest en naar het
leefschoolfeest.
Dikke zoen,
Sofie

LEEFGROEPBERICHTEN
Leefgroep 1 | Schelpjes
Beste ouder,
Naar aanleiding van mijn voorleesproject organiseer ik een
vertelmoment.
Op dinsdag 24 april ga ik aan de hand van een kamishibai of een
vertelkastje een verhaal vertellen.
Graag nodig ik u uit om die dag even langer te blijven bij het
onthaalmoment, zodat u samen met uw kind van het verhaal kan
genieten.
groetjes en tot dan,
Lieve, stagair kinderverzorgster

Leefgroep 2 | Kikkertjes en schildpadjes
Na een deugddoende vakantie is iedereen terug paraat en klaar om
er opnieuw in te vliegen of zou ik zeggen springen want dat hebben
we tijdens onze franse taalinitiatie gedaan : saut un, saut deux, saut
trois, saut quatre, saut cinq, saucisse!! Met de 3de kleuterklas zijn
we ook gestart met het aanbrengen van een moetje en een magje
bij contractwerk en vanaf volgende week starten we met onze
bundeltjes. Op donderdag hebben we atelierwerking gedaan :

e

AGENDA
 Zondag 22 april 2012: Lentefeest.
 Maandag 23 april 2012:
Zwerfvuilactie N5
 Woensdag 25 april:
probeerdag KA Zottegem voor N6
 Woensdag 25 april 2012:
Vaccinatie voor vijfde leerjaar op
school door CLB
 Donderdag 26 april:
19u: Leefgroepvergadering GWP
Gekko’s
20u: Oudervereniging
 Woensdag 2 mei 2012
Pedagogische studiedag
 Donderdag 10 mei 2012:
Scholengordel
 Woensdag 23 mei 2012:
SVS Wielertrofee Gent
 Zaterdag 2 juni 2012:
Leefschoolfeest.
 Donderdag 21 juni 2012:
K2 op medische onderzoek in
groepjes
 Dinsdag 26 juni 2012: Oudercontact
 Donderdag 28 juni 2012: Proclamatie

MENU
 Maandag 23 april
soep + pasta met verse zalm en
tomatenblokjes en pastinaak en een
broodje
 Dinsdag 24 april
soep + quorngyros/kippengyros met
rijst en fijne groenten
 Donderdag 26 april
soep + gebakken nuggets met perziken ananascocktailen frietjes + dessert
 Vrijdag 27 april
soep + ardeense stoverij met erwtjes
en wortelen en aardappelen + 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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vilten, koken, sherborn of kleien. En vrijdag kregen we Kaat op bezoek om ons in te weiden in de wereld
van braingym. En tussen al deze leuke activiteiten hebben we ook reeds aan onze lieve mama's gedacht en
zijn we reeds begonnen aan het maken van een leuke verrassing, benieuwd?? Toch nog even geduld!
Voor de vakantie hadden we nog 2 verjaardagen die we nu in de kijker willen zetten: Joshua werd 6 jaar op
24 maart en Andreas op 07 april, proficiat jongens!! En maandag was het mijn verjaardag en hebben de
kinderen mij eens verwend met mooie tekeningen, een liedje en een vuurwerk, héél leuk. En als bedankje
hebben we allen cakelolly's gemaakt ( de kinderen wouden dit graag eens maken). Bedankt voor de fijne
dag!!
Groetjes,Sofie en Valentine

Leefgroep 3 | Zeepaardjes en Maanvisjes
Hallo iedereen,
Wij zijn er deze week onmiddellijk stevig ingevlogen. Wij zijn heel snel tot een nieuw project gekomen.
Hoe leven cowboys en indianen? Met als eindproduct een spelnamiddag tussen de cowboys (maanvisjes)
en indianen (zeepaardjes).
Wij hebben ons voorblad al gemaakt. Iedereen heeft een indianen naam gekregen. En we hebben ons ook
al een geschminkt in een indiaan.
Ook zijn we deze week terug gaan zwemmen. Zijn er nog ouders die ons mee willen helpen om te gaan
zwemmen?
Zo kunnen we de kinderen meer oefenkansen geven en begeleiden op hun niveau. Wanneer je zin hebt
geef dan een seintje aan juf Marjolein.
Lieve groeten,
De juffen

Leefgroep 4 | Stokstaartjes
Dag lezertjes van de leefschool !
We hebben een nieuwe ingerichte klas,we vinden hem heel mooi en leuk !! We gaan de klas opfleuren met
bloemen die de juf heeft gekocht.
We zijn bezig met een nieuw project te kiezen.
Deze week was Eva-marie jarig en het was heel leuk.
Groetjes Marie & Manon

Leefgroep 4 | Gekko’s
Hallo,
deze week kregen de gekko's de kans om hun correspondentievriendje te ontmoeten in Gent. Het was een
spannende maar mooie ontmoeting. Samen brachten we een bezoek aan de tentoonstelling van de
blauwe vogel van Maurice Maeterlinck. Verder zijn we nog bezig met het zoeken van een nieuw project.
De gekko's
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Leefgroep 5 | Feniksen
HALLO LEZERTJES!!!!!!!!
het 5de,6de zijn gescheiden het 6de doet ovsg toetsen.
en het 5de doet kunst. Het 5de heeft zelf een kunstwerk gemaakt,
het 6de heeft gebakken.

Leefgroep 5 | Wolkenvangers
Beste lezertjes,

de paasvakantie is achter de rug. Tijd voor school! De wolkenvangers vliegen er weer in! Deze week deed
het 6de leerjaar OVSG-toetsen. Eén van de proeven was een dessertje maken, stapsgewijs foto's maken
om dan tot een kookboekje te komen. De proef van L.O was al eerder gedaan.
Ondertussen mocht het 5de leerjaar bij juf Izabel over kunst leren. We leerden naar schilderijen kijken a.h.v.
5 kijkwijzers. Eerst klassikaal en dan in groepjes va 3 of 4. We mochten nadien zelf een schilderij ontwerpen
en creëren. Sommige kozen iets figuratief, anderen iets abstract. De resultaten zijn heel mooi! Volgende
week mag het 6de een gelijkaardige OVSG-toets doen voor muzische.
In onze themakring praatten we deze week over de groepsgeest binnen onze klas. Zorg dragen voor elkaar
en verantwoordelijkheid nemen waren hierbij de kerngedachten. Ook voor kinderen die daarom niet onze
boezemvriend zijn.
Tot volgende week!
Yuna en juf Izabel
VERJAARDAGSGEDICHT VOOR DE JUF
liefste juf Izabel,
met je mooie kleedje on
wat vond je van het kaartje van den John?
Je wordt vandaag quarante-cinq ans,
en ik vraag je ten dans.
Je bent de allerliefste juf van ons l'école
en je bent zo beautifol.
Je moet dan gaan 20 meer zijn,
je past nog steeds op onze tijdslijn.

Vandaag de dag
kwam jij binnen met een lach,
kwam jij binnen met een straal
want deze dag is voor jou speciaal!
Runa en Maja

Einde van dit Franse gedicht (met een Engels
woord)
over juf Izabel haar verjaardag
Groetjes,
Jora en Yuna
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LEEFSCHOOLNIEUWS VAN DE DIRECTIE
Be t re f t nieu w bo u w :
Op vrijdag 20 april is de eerste werfvergadering i.v.m. onze nieuwbouw van start gegaan. En nu maar
hopen dat de werken volgens plan verlopen.
Ik hou jullie verder op de hoogte.

Be t re f t IC T op o nze sc h ool :
Via de begroting heb ik € 8000 kunnen vrijmaken om ons computerpark te moderniseren zowel voor
kleuters als lagere. Samen met onze ICT-coördinator Luc en een werkgroep van leerkrachten komen wij op
regelmatige basis samen om zowel op korte als middellange termijn keuzes te maken i.s.m. het volledige
team.

Voo r berei di ng naa r se c un dai r on de r wijs :
de

Op dinsdag 24 april gaan onze kinderen van het 6 leerjaar naar KA Zottegem voor een doedag.

M e di sc h on de rzo ek :
Vaccinatie voor N5 op school gaat door op woensdag 25 april. Dit is enkel voor de kinderen van wie de
ouders hiervoor schriftelijke toestemming gegeven hebben.
Vaccinatie voor N1 op school gaat door op woensdag 16 mei.

Brie f v oo r ou de rs i .v .m . org ani sa ti e 201 2- 2 01 3 :
Op woensdag 25 april zullen alle oudste kinderen een brief meekrijgen met daarin de organisatie voor
niveau en project voor het schooljaar 2012-2013.

Na sc ho lin g tec h nie k :
Op vrijdag 27 april zullen juf Els, juf Nele en ikzelf op nascholing zijn voor techniek. Het is de bedoeling om
de vernieuwde aspecten in onze school goed te implementeren met het volledige team. Ook op ons
schoolfeest van 2 juni zal techniek in de kijker staan. Het is dit schooljaar tenslotte al een vast onderdeeltje
van onze projectwerking geworden.

Nie t verg e ten :
Woensdag 2 mei is er geen school voor de kinderen. Er is wel een studiedag voor de leerkrachten rond leren
leren en regels en afspraken naleven.
Martine Vande Moortele
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Oudervereniging
Uitnodiging vergadering oudervereniging 26 april 2012

20 u

A g e n da
1.
2.
3.

4.
5.

6.
7.

Welkom
Opvolging vorig verslag
Werkgroepennieuws voorbije activiteiten
Evaluatie kinderfuif
Evaluatie Etinge
Werkgroepennieuws komende activiteiten
Leefschoolfeest “techniek in de kijker”.
Mededelingen
Werkgroep PR
Zwemmen K3
Voorstellen Programma oudervereniging 2012-2013
Rondvraag

Tot Dan !
Kristy ( mama Stan, Marik, Jurre )

MOS- Greenteam
! Gre e n is mag ic … g ro e n i s zo be t ove re n d mo oi!
Beste leefscholers,
Heel even wil ik iets delen met jullie, iets groens en erg waardevol.
Afgelopen zondag nam ik afscheid van drie maanden “her-bronnen”, na eerst nog eens te genieten van een
paasvakantie vol groene raakpunten.
Cap Blanc-Nez, adembenemende woeste kust, gelukkig ook een stukje beschermde natuurparrel van de
aarde.
’t Muziekbos (Ronse), een stukje natuurschoon vlakbij huis en kuitenbijter van onze aarde.
Onze waterlijn (Belgische kust), een stukje van moeder aarde’s zilte en verkwikkende weldaad. ’t Kind
kwam terug in mij boven, plensen maar met die voeten in die met schuimtoppen versierde golven …
Kers op de taart “’t Kluisbos” – Vlaamse Ardennen in al zijn pracht en praal – waar ik met mijn gezin
deelnam aan de Vlaamse Ardennendag afgelopen zondag.
Gefascineerd door de boshyacinten en bosanemonen die er nu weldadig bloeien en er op wijzen dat ’t
Kluisbos een oud bos is met een rijke biodiversiteit.
Allemaal groene plekjes, zo betoverend mooi en helemaal gratis geschenkjes van moeder aarde.
Je voelt jezelf helemaal in balans komen, aangeraakt door deze groene pracht.
Nagenietend – of zeg maar zondigend
- bij een nostalgische Westmalle en een stukje rijsttaart op
grootmoeders wijze, besloot ik: “Blijf gaan voor die groene rubriek in de schoolkrant! “
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Zo , daa r gaa n we da n , me t e e n nie u we g r oe ne t ip:
Zondag 22 april 2012, is het Earth Day oftewel Dag van de Aarde
Earth Day. Jaarlijks een dag met activiteiten die tot doel hebben mensen
bewust te maken van het bijzondere van de aarde en het leven daarop.
Op deze dag wordt op positieve wijze aandacht gevraagd voor de wereldproblematiek rondom natuur,
milieu en klimaatverandering. Bezinning en plezier staan hierbij voorop.
In de VS is de Dag van de Aarde sinds 1970 een populair fenomeen. Maar ook bij ons is de dag van de aarde
reeds goed ingeburgerd.
Voor wie zondag geen Lentefeester heeft, trek alvast je wandelschoenen aan of neem die fiets alvast uit de
stalling, want her en der in ’t Vlaamse land organiseren natuurverenigingen en gemeenten activiteiten die
de aarde in de kijker plaatsen. En ook in eigen tuin valt er vast wat te beleven, ’t schouwspel van
nestelende … of een bloeiend perkje …
En aan alle Lentefeesters en familie, geniet van het bos op deze Dag van de Aarde.
Want wat is er nu mooier dan op zo’n speciale dag verbonden te zijn met de Pachamama. Dikke Proficiat!
Groene lentegroeten,
Juf Ann

Sprokkels
TE KOOP!
Beste leefscholers,
Leen van het secretariaat heeft twee tickets te koop voor Toots Thielemans op
6 mei 2012. Het gaat over twee mooie plaatsen, een echte buitenkans dus.
Wie interesse heeft: wend je even tot het secretariaat bij Leen of neem
telefonisch contact op: 0496/51.04.16

BRAADPANNEN VERLOREN !
Na de A merik aan se av o nd , w aar op we he e r lijk e ham b urge rs ge sm ul d
he b be n zij n e r e en b ra adp a n ne n zo e k g e ra ak t .


De braadpan van Luna is van inox met een zwarte steel en de naam van Luna DS stond erop.

 Die van Andreas is groot, lichtgrijs met een hoge rand. Andreas’ naam staat er op.
Heeft er iemand een van de pannen gezien, bezorg ze dan graag terug bij Luna of Andreas ?
Dan kunnen ze thuis ook weer lekkere hamburgers bakken :)
Dank je wel,
Luna & Andreas
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