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E D I T O R I A A L

AGENDA

Veel leesplezier!

 Donderdag 10 mei 2012:
Scholengordel: fluohesje, fietshelm
en fiets meebrengen!
 21, 22 en 23 mei 2012: GWP
stokstaartjes en Gekko's
 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

Els

Gevraagd/gezocht
Wie wil één van onze cavia’s adopteren? Je mag ze gratis komen
halen bij Piet en Roel.
Verder zijn wij ook op zoek naar een leuke thuis voor ons
lammetje (een Scottish Blackface ram). Het is een schattig en
lief, maar vooral heel tam diertje en luistert naar de naam Perry.
Hij krijgt nu nog de fles, maar wij zouden hem graag een goede
thuis geven waar hij niet in de pot belandt. Dus mocht je zelf
geïnteresseerd zijn of iemand weten, aarzel niet (0475 47 12 88).
Ik weet zeker dat Perry ook jouw hartje snel zal veroveren.

LEEFGROEPBERICHTEN
Leefgroep 3 | Zeepaardjes en
Maanvisjes
Beste lezertjes,
Zaterdag 5 mei gaan de kinderen van het tweede leerjaar en
enkele van het derde leerjaar Ketnet onveilig maken.
Omdat we daar op tijd worden verwacht moet iedereen ten
laatste om 5u50 op school zijn. Zet je wekker maar alvast lekker
vroeg.
Wij kijken er alvast naar uit. Ook de thuisblijvers kunnen
meegenieten: kijk nu zaterdagmorgen gewoon naar Ketnet
Kingsize!!!
De zeepaardjes en maanvisjes zijn nog steeds heel hard bezig aan
hun project 'Cowboys en indianen' .
De kinderen zijn superenthousiast, net zoals hun juffen :-).
Donderdagnamiddag kwam de oma van Iluna wat meer uitleg
geven bij de zeepaardjes over het reilen en zeilen bij de indianen.
Dit was leuk! Dank je wel!!

MENU
 Maandag 7 mei:
soep + spaghetti bolognaise met
gemalen kaas
 Dinsdag 8 mei
soep + groentenburger/
gevogelteworst met groene boontjes
en aardappelen
 Donderdag 10 mei:
soep + trioblanquette met
champignons en wortel/pastinaakslaatje en frieten + dessert
 Vrijdag 11mei
soep + vleesbrood met saus en
schorseneren en
kruidenposteleinboter 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.

Kingsize groetjes,
Juf Marjolein en juf Sofie
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Leefgroep 5 | Feniksen en Wolkenvangers
Donderdagnamiddag 10 mei doet leefgroep 5 mee aan de jaarlijkse scholengordel in Oosterzele. We
maken dan een fietstocht van ongeveer 20 km door Oosterzele .
We verwachten dat alle kinderen een fluohesje, een fietshelm en hun fiets meebrengen.
Ook zijn we nog op zoek naar enkele ouders die willen meefietsen. We vertrekken rond 13 uur en zijn ten
laatste om 15u30 terug op school. Geef je naam door aan meester Geert of juf Els.
Alvast bedankt!
Geert en Els

Greenteam
Dag allemaal,
Twee jaar geleden kreeg het Greenteam de inkomsten van het schoolfeest en de wereldmuziekfuif. Dat we
er eerder de schooltuin mee verrijkten konden jullie al zien. Het resterend bedrag is nu gebruikt om onder
andere werkmateriaal aan te kopen, een buitenklas achter de kleuterblok in te richten, het cavia-ren mee te
financieren ... Een deel van het budget gaat ook naar sport- en spelmateriaal waar de kinderen van het
lagere in de speeltijd zullen kunnen van genieten. Dank aan iedereen die hieraan meehielp!
Katrijn

Leefschoolfeest: eerste oproep
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MOS
Eén ‘huiszwaluw’ maakt de lente niet! Help je mee de lente maken?!
Voorzie geschikte modder. Als er geen natuurlijke plek is die door regelmatig besproeien een modderpoel
kan opleveren, kan je er een maken. Graaf op een open plek een laagje plastic in, leg er een leemhoudende
grond op en hou de grond vochtig. Doe dit vooral in de maanden april en mei. Maak deze plek op een open
plaats met ruime aanvliegmogelijkheden en zonder dichte vegetatie in de buurt, zodat er geen katten de
zwaluwen kunnen verrassen.
Verwijder in ieder geval nooit gebruikte of oude nesten, ook niet in de winter! Anders is de kans groot dat
de kolonie volgend jaar leeg blijft.
Zwaluwen hebben massa’s vliegende insecten
nodig om zich te voeden. Het aanbrengen van
een laag stro in de stal en een goede
ouderwetse mesthoop buiten trekt insecten
aan. Wilde hoekjes met overvloedige begroeiing
van wilde planten en bloemen zorgen voor een
extra bron aan insecten. Het gebruiken van
insecticiden is af te raden!
Vraag op de milieudienst van je gemeente of ze
geen financiële tegemoetkoming doen voor het plaatsen van een kunstnest.
(naar het boek “Dieren in nesten in je tuin” i.s.m. Natuurpunt)

Techniek in de kijker
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