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E D I T O R I A A L

AGENDA

Dag leefscholers,
Wat voelt dit leuk aan om voor ‘t eerst sinds langs nog eens een
schoolkranteditoriaaltje te schrijven. De tijd dat ik het wekelijks
deed ligt al weer even achter ons, maar de microbe is toch blijven
hangen. Het was weer een bijzondere week. Leefgroep 5 trok op
scholengordel en hoewel de wolken dreigden hielden we het tot
vlak voor de finish droog. In zowel leefgroep 4 als 5 stijgt de gwpkoorts. Kofferlijsten en medische fiches zijn ingevuld, u stortte
ongetwijfeld al het volledige deelnamebedrag (of ging dat zonet
doen via uw pc-banking) en de kamerverdeling begint de
gemoederen te beroeren.

MENU

Veel leesplezier!
Geert.

Gevraagd/gezocht
Beste leefscholers!!
Op dinsdag 29 mei 2012
bevolken wij met onze
Leefschool de avondmarkt
in Oosterzele. Dit van 17u
tot en met 22u. We zijn van
plan een kraampje open te houden en daar een kleine activiteit te
organiseren voor de kids .
Wij zijn wel nog steeds op zoek naar enthousiaste mama’s,
papa’s,… om mee met ons het kraampje te bezetten. Indien je
interesse hebt, vul dan graag de doodle in. Hierop zie je snel voor
welke momenten we nog mensen nodig hebben. Klik op
volgende link: http://www.doodle.com/8h43tazt22z4pune of laat
snel iets weten aan juf Sofie van de maanvisjes:
sofie.depaepe@gmail.com. Laat je ook weten van welk uur tot
welk uur je het ziet zitten? Zo’n drie mensen per uurtje zou
gewoonweg super zijn.
Tot snel!
Juf Sofie
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 21 – 23 mei 2012
GWP stokstaartjes en Gekko's
 22 – 25 mei 2012
GWP Feniksen en Wolkenvangers
 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

 Maandag. 14 mei
soep + pasta met visblokjes en
broccoli
 Dinsdag 15 mei
soep + quornfilet/kipfilet met
currysaus en fijne groenten en rijst
 Maandag 21mei
soep + lasagne bolognaise
 Dinsdag 22 mei
soep + tofu-/gehaktballetjes in
tomatensaus en aardappelpuree
 Donderdag 24 mei
soep + gebakken kipsteak met
koolrabisalade en frieten + dessert
 Vrijdag 25 mei
soep + stoverij met gestoofde
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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LEEFGROEPBERICHTEN
Leefgroep 1 & 2 | Kleuters
C aviani e u w s :
Vorige week was maar een kort weekje, doch eentje om niet te vergeten want onze caviaatjes zijn
aangekomen. Dolenthousiaste kleuters maar eerder bange cavia's, dus is het een speurtocht om ze te
kunnen bewonderen. De cavia's zijn geschonken door Piet en Roel: bedankt voor de mooie diertjes, we
gaan er super goed voor zorgen!! Het verzorgen van onze nieuwe leefschoolbewoners gebeurt door de
kleuters, elke week is een andere klas aan de beurt. Eten geven, drinken geven en hun hokje uitkuisen.
Deze week is het aan de kikkertjes, nadien aan de schildpadjes en nadien aan de schelpjes, enzoverder .
Wanneer het je kleuter zijn weekje is om de cavia's te verzorgen mogen jullie van thuis restjes van groenten
meegeven(sla, wortelen, witloof, komkommer, bloemkool,...) , wel geen massa's natuurlijk want we
hebben maar 2 cavia's!! Dagelijks verse groentjes zijn noodzakelijk want cavia's kunnen zelf geen vitamine
C aanmaken en dat vind je terug in groentjes. Mercietjes voor jullie hulp!
Groetjes , Valentine (caviaverantwoordelijke)

Leefgroep 2 | Kikkertjes en Schildpadjes
We hebben een grote waaier aan activiteiten gedaan rond ons project: van ruiken tot proeven tot planten.
Gedroogde kamille, lavendel en vlierbloesem geroken, eetbare viooltjes en violensnoepjes geproefd ,
kamillethee of rozebottelthee gedronken en een gerechtje gemaakt met bloemen/planten. De kikkertjes
maakten roerei met paardebloemen en bieslook en de schildpadjes brandnetelpannekoeken. Elke dag iets
om te proeven. Ook hebben we geleerd dat er héél veel spulletjes worden gemaakt van bloemen : zalfjes,
massageoliën, parfum,... . Ondertussen zijn we ook al volleerde zaaiers en planters : onze groentetuin
hebben we volgezaaid met allerlei lekkere groenten en in onze bloementuin hebben we bollen
(voorjaarsbloeiers en zomerbloeiers) en bloemen om vlindertjes aan te trekken gezaaid en geplant. Onze
eetbare bloemen hebben we in bloembakken gezaaid om verwarring te vermijden. En verder hebben we
veel geknutseld en geschilderd om voor onze mama's een mooi bloemenkaartje en bloemencadeau te
maken. Ik zou zeggen : geniet van het moederdagweekend en laat jullie maar eens flink verwennen!!!
Toedeloe, Sofie en Valentine

Leefgroep 4 | Gekko’s en Stokstaartjes
Beste ouders,
Op 21, 22 en 23 mei trekken we naar Ronse naar De Fiertel. Een prachtig domein met veel mogelijkheden
gelegen aan het muziekbos. Ter plaatse kan jouw kind deelnemen aan 2 creatieve workshops gegeven door
Birthe (mama Emely), Aster (mama Tristan) , Mir (oma Noa) en juf Carmen. De workshops bestaan uit
beeldende kunsten en muziek. Jouw kind kreeg deze week een medische steekkaart en de kofferlijst mee,
volgende week volgt de planning. Mochten jullie nog vragen hebben kan je steeds bij mij terecht.
warme groet,
carmen (gekko's)
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Leefgroep 4 | Gekko’s
Liefste mama's,
Deze week stond volledig in het teken van jullie! De kinderen maakten prachtige persoonlijke teksten, een
duurzaam geschenk en een kleurrijke kaart. Wij hopen dat jullie er nog lang van zullen genieten! Laat jullie
zondag maar eens goed verwennen, dat zal ik alvast ook doen.
de gekko's en Carmen

Leefgroep 4 | Stokstaartjes
Dinsdag hebben we zaadjes omtkiemt.
Woensdag hebben we gewerkt aan moederdag en hebben we geen niveau gehad.
Donderdag hebben we verder gewerkt aan moederdag en hebben we kaart gelezen.
de stokstaartjes

Leefgroep 5 | Feniksen en Wolkenvangers
GW P- ni e u w s
Nog even enkele praktische zaken meegeven :
 verzamelen met bagage om 8u45 op het schoolterrein, bagage wordt in apart vervoer ingeladen
 vertrek per bus (+ 2 auto’s) naar Dinant : voorzie rugzakje met nodige spullen, want de bagage komt
pas ’s avonds aan
 bezoeken in Dinant
 inchecken in verblijf vanaf 17u00
 natuurwandelingen en – activiteiten woensdag en donderdag in Waulsort
 vrijdag terugrit na het middagmaal
 aankomst op school voorzien rond 14u30
Het is leuk om een berichtje van het thuisfront te krijgen en daarom bieden we u deze kanalen aan :
Per brief : VACARSA - Rue de Meuse 27 - 5540 Waulsort
Tel : Via secretariaat school 09/362.49.63 of speciaal gsm-nummer 0476/06 87 38
Mail : gwpleefgroep5@hotmail.com
Wij trachten u op de hoogte te houden via onze speciale blog : http://www.bloggen.be/gwpleefgroep5
Opgelet : Het saldo (deelnameprijs bedraagt €120,-) dient voor vertrek volledig voldaan te zijn via de
schoolrekening 068-2057363-20 met vermelding 'Leefgroep 5 GWP + naam kind'
Geert.

Leefgroep 5 | Wolkenvangers
Beste flashboemerkes,
Deze week hebben we niets speciaals gedaan.
Maar toch ga ik iets schrijven, maar mama’s moeten nu hun ogen dicht doen.
Maandag en dinsdag zijn we bezig geweest aan ons moederdagcadeau.
Yuna was deze week dinsdag ook jarig dus een suuuuuuuuuuuuper gelukkige verjaardag!
Donderdag was het scholengordel voor fietsers en hebben we samen met de Feniksen een fietstocht
gemaakt.
Groeten van Jora en Maja
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Leefschoolnieuws van de directie
Zwe rf vui lac tie :
In de week van 23 april werd er in Oosterzele een zwerfvuilactie georganiseerd en hebben wij er als school
aan deelgenomen met leefgroep 5 onder leiding van juf Els. In totaal werd bijna 1,2 ton afval verzameld
door 1300 kinderen. Hartelijk dank om hieraan mee te werken.

Sc h ole ng or de l :
Op donderdag 10 mei nam leefgroep 5 in de namiddag deel aan de scholengordel. Dit is een fietstocht van
ongeveer 20 kilometer van school naar school. Op gevaarlijke punten werden politieagenten ingezet. Langs
deze weg wil ik meester Geert, juf Els en de deelnemende ouders bedanken voor hun medewerking. Op
deze manier krijgen alle kinderen de kans om theorie om te zetten in praktijk.

Vaka n ti e blaa d je s :
Het is nog mogelijk om jullie strookje met geld in te dienen tot 15 mei. Daarna wordt de bestelling geplaatst
en is inschrijven niet meer mogelijk.

L ijs t me t g ro e p si n de li n g :
Op woensdag 16 mei krijgen de kinderen die overgaan naar een volgende leefgroep een brief mee met de
nieuwe groepsindeling voor het schooljaar 2012-2013. Het ganse team was hierbij betrokken.

Op r oe p ve r ke e r so u de r s : (zie flye r)
Vanuit de Vlaamse Stichting Verkeerskunde werd het initiatief “verkeersouders” opgestart. Omdat
verkeersouders een onmisbare schakel zijn voor elke school. Ouders kunnen meehelpen om kinderen hun
eerste, veilige stappen te laten zetten in het verkeer. Ben je een ouder die af en toe wenst een handje toe te
steken in het kader van verkeer laat je dan registreren als verkeersouder op www.verkeersouders.be.
Geef ook je naam door aan Martine (martine@leefschool.be) zodat de leerkrachten weten wie ze mogen
contacteren bij hun verkeersactiviteiten. Dank bij voorbaat.

MOS
12 m e i : O x fam - W e re l d win k e l s vi e re n W or l d F ai r T ra de Day
m e t to os t o p de t oe k o ms t
Op zaterdag 12 mei, om 15.30 uur stipt, heffen alle
Oxfam-Wereldwinkels het glas op een duurzame
toekomst. Overal in Vlaanderen schenken de
vrijwilligers een Braziliaans getinte fairtradecocktail.
Want fair trade is een ideale manier om te werken aan
duurzame ontwikkeling. Met al deze activiteiten vieren
de wereldwinkels de World Fair Trade Day.
Nog geen moederdagcadeau, bij de wereldwinkel in je buurt vindt je vast de nodige inspiratie.
Meer info vind je op www.fairtradeday.be
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2 juni 2012 - Leefschoolfeest
Binnenkort is het terug zover… zaterdag 2 juni van 11 tot 18u hebben we ons leefschoolfeest of
opendeurdag. Er zijn uiteraard nog heel wat helpende handen nodig om er terug een geslaagd feest van te
maken. Gelieve je naam en uur op te geven (zie rooster lagere/flashboem).
Wie taarten kan bakken mag dit ook via leefschoolfeest@leefschool.be doorgeven.

Inschrijving barbecue zaterdag 2 juni van 12 tot 14u.
Naam: …………………………………………………………………………………………………..
Schrijft in voor:
………. Aperitief + volwassene vlees à € 14 =

………………………………………

………. Aperitief + volwassene vis à € 15 =

………………………………………

………. Aperitief + volwassene veggie à € 11 =

………………………………………

………. Aperitief + kind vlees à € 7 =

………………………………………

………. Aperitief + kind vis à € 8 =

………………………………………

………. Aperitief + kind veggie à € 6 =

………………………………………

Totaal te betalen:

€ ……………………………………
Geld kan cash afgegeven worden aan juf/meester/secretariaat/Martine of vooraf
gestort worden op rekeningnummer van de oudervereniging 390-0232117-51 met
vermelding naam en aantal / keuze.
In de vegetarische schotel zijn de burgers afkomstig van van vers & veggie

De opbrengst gaat dit jaar naar techniek in onze school. Zowel voor de kleuters als de lagere zal een
techniekkoffer met materiaal en materieel aangekocht worden. Hopelijk kunnen we de kinderen
uitgebreide koffer aanbieden.

Programma Leefschoolfeest - zaterdag 2 juni van 11 tot 18 uur
T he m a : te c hnie k i n de ki jke r
11.00u tot 13.00u
12.00u tot 14.00u
15.00u
15.30u tot 17.30u

speelgoedmarkt georganiseerd voor onze kinderen
aperitiefconcert en barbecue. Bonnetjes zijn verkrijgbaar aan de kassa.
toespraak en kleuteroptreden
allerlei workshops

Rondleidingen om 14.00u lagere en om 16.00u lagere en kleuters
Doorlopend infostand, tentoonstelling, koffiecafé,… gezellig samen zijn.
Oproep: wens je als ouder ook de infostand open te houden geef dan je naam en uur door aan Martine.
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Kindermarkt op het schoolfeest
Zaterdag 2 juni is het weer zo ver!!!
De kinderen van de leefschool verkopen speelgoed aan spotprijzen!
Kinderen die willen verkopen moeten zich op voorhand (ten laatste vrijdag 1 juni) inschrijven bij juf Els.
Het inschrijvingsgeld bedraagt 1 euro.
De markt start om 11 uur en eindigt om 13 uur. Klaarzetten kan vanaf 10.45 uur. Be there !!!
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