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E D I T O R I A A L
Dag leefscholers,
De zon is eindelijk terug van weggeweest! En we hebben er al van
genoten … op de Leefschool, in Ronse en in Waulsort!
Bijtjes vliegen af en aan op zoek naar bloemen, cowboys en
indianen galopperen over de weilanden, kruidentuintjes worden
gewied en de gekko’s en stokstaartjes ontpopten zich tot echte
kunstenaars.
Volgende week vieren we al weer feest!
Jij komt toch ook?
Veel leesplezier!
Els

LEEFGROEPBERICHTEN
Leefgroep 1 | Schelpjes
Veel nieuwe gezichten in onze schelpjesklas deze week. Marthe,
Lisa en Kato kwamen ons klasje verrijken en daar zijn we erg blij
mee. Welkom kleine meisjes, jullie hebben nu al ons hart
gestolen! Nele zwaaiden we uit en Aster kwam naar binnen. En
ook daar zijn we blij mee! Je bent ook welkom Aster en dank je
wel dat je ons wilt komen helpen. Een bewogen, maar mooie
week dus. 'Wees los van de dingen als de dauwdruppel op een
lotusblad die er bij de geringste beweging vanaf glijdt'
(Bhagavadgita) was de Dagelijkse Gedachte van maandag. Die
houden we in gedachte :-)
Lieve groetjes, Katrijn.
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AGENDA
 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
 Donderdag: 31 mei
soep + kids kippeboutjes,
tomatenslaatje en frietjes + dessert
 Vrijdag: 1 juni
soep + Bourgondische paëlla
boordevol vlees en groenten + dessert
 Maandag 4 juni
soep + spaghetti bolognaise en
gemalen kaas
 Dinsdag 5 juni
soep + groentenburger/blinde vink
met bloemkool en
bieslookaardappelen
 Donderdag 7 juni
soep + gevogeltenuggets met sla,
tomaten en druifjes, frietjes + dessert
 Vrijdag 8 juni
soep + noordzeevisfilets met
waterkerssausje en “crépy”puree +
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 2 | Kikkertjes en Schildpadjes
Vrijdag hebben we Heleen haar 6de verjaardag gevierd met een lekker ijsje. Dikke proficiat hoor! Deze
week werkten we verder aan ons project. Alles begint in het teken te staan van de bloem en de bij. Naar
aanleiding van de bijen maken we binnenkort een uitstap naar de papa van Siel, een echte imker (zie brief).
Op zaterdag 2 juni vieren we ons jaarlijks schoolfeest. We zijn nu al bezig met de voorbereidingen van ons
optreden, en alle kleuters hebben al een rol gekozen. Gelieve via het strookje op de brief, in het mapje, te
laten weten als je echt niet aanwezig kan zijn. Gelieve je ook massaal in te schrijven voor het middagmaal.
De opbrengst van dit jaar gaat naar de aankoop van gereedschap voor onze techniek-activiteiten.
Tot op ons feest, groeten Valentine en Sofie.

BEDANKT BEDANKT BEDANKT BEDANKT BEDANKT BEDANKT BEDANKT BEDANKT BEDANKT
aan alle ouders die hun handen uit de mouwen en broekzakken hebben uitgestoken om de verhuis van de
container naar de kleuterblok zoveel aangenamer en gemakkelijker te laten verlopen.
Dikke dikke merci van juf Sofie en de schildpadjes.

Leefgroep 3 | Zeepaardjes en Maanvisjes
Hallo iedereen,
Wat een mooi weertje. De kinderen vinden het zalig om buiten te zijn.
Gisteren hebben wij ons eindproduct gehad: een spelletjesnamiddag in functie van cowboys en indianen.
Zo moesten de kinderen een totempaal bouwen, zich schminken als indianen, dansen, was op hangen,
vuursignalen geven (dit natuurlijk niet met echt vuur),...
Ze vonden het allemaal heel leuk en ook de juffen hebben er van genoten. De komende dagen krijgen de
kinderen hun mooie knutselwerkjes mee naar huis.
Wat staat er voor de laatste weken nog op ons programma? Leefschoolfeest voorbereiden, vaderdag,
verkeersweek en nog een fijne sportafsluiter.
Geniet allemaal van het mooie weertje en vergeet niet op dinsdagavond een bezoekje te brengen aan ons
kraampje op de jaarmarkt van Oosterzele.
Lieve groeten,
De juffen

Leefgroep 4 | Stokstaartjes
Dag lezers,
maandag zijn we vertrokken op gwp met de Gekko's. Woensdag zijn we terug gekomen van gwp. Het was
heel leuk! ! ! Vorige week woensdag zijn we geëindigd met de animatie workshop (SUPER LEUK! ! ! ! ! ! !)!
Op het LEEFSCHOOLFEEST kun je onze film bewonderen :-)
MARIE & ASTRID
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Leefgroep 5 | Wolkenvangers
hey leuke lezertjes, nog even wat nieuws van vorige week,
Juf Izabel is terug uit Cambodja. Ze bezocht er een schooltje en een weeshuis en beleefde er wondermooie
en ook spannende avonturen. We kregen uitvoerig verslag.
Bij niveauwerk zijn we gekomen aan de herhalingslessen. We mogen nu vrij in ons boek werken op eigen
tempo.
Je kan ons volgen op onze GWP-blog : http://www.bloggen.be/gwpleefgroep5 vanuit Waulsort.
Runa en de wolkenvangers

2 juni 2012 - Leefschoolfeest
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).

B on ne n :
Eet- en drankbonnen zullen vanaf
11u verkrijgbaar zijn aan de kassa
onder het afdak van de lagere.

Taa r te n :
En kan jij ook een taart bakken
voor ons leefschoolfeest zodat we
terug het grootste assortiment
gebak in Oosterzele en omstreken
kunnen aanbieden ?
De taarten mogen op zaterdag
rechtstreeks naar de koffie- en
taartenbar gebracht worden in de
speelzaal van de lagere. Je kan je
taart aankondigen via
leefschoolfeest@leefschool.be
doorgeven.
Dank bij voorbaat.
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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.

Werklijst Leefschoolfeest 2 juni 2012
Opbouw en
klaarzetten *
Bar + aperitief

Vrijdag 1 juni

Zaterdag 2 juni

Vanaf 15u

10 – 12u

12 – 13u

11 ---kristof

----------------

Afwas bar
Afruimen
Kaboutercafé
Koffiecafé

13 – 14u

14 – 15u

15 – 16u

16 – 17u

Stefan Ann

Stefan Ann

Inge
(mama Zita
en Zahra)
en Heidi
(mama
Kobe, Bo
en Anaïs)

Afwas
koffiecafé
Opruimen

17 – 18u

Kristy

*Vullen van frigo’s, tafels en stoelen klaarzetten, …
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Kristy

Versierteam ?
Workshops ?
Taarten bakken ?

Speelgoedbeurs
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 1juni) inschrijven bij juf Els. Het
inschrijvingsgeld bedraagt 1 euro.
De markt start om 11 uur en eindigt om 12.30 uur. Klaarzetten kan vanaf 10.45 uur.
Be there !!!

Leefschoolnieuws van de directie
Vaka n ti e blaa d je s :
Geld voor vakantiekalenders kan nog ingediend worden tegen uiterlijk vrijdag 1 juni bij juf/meester of
Martine. De vakantieblaadjes werden op 22 mei reeds afgesloten.

Ve rv ang i ng ju f Ne le :
Tot eind juni zal juf Nele halftijds vervangen worden door Aster op maandag, dinsdag en alternerend op
woensdag. Ik heb ook juf Marieke aangesproken om 2 voormiddagen ondersteunend te helpen in dit
groepje.

Ge zo n d he id s be le i d 201 1- 201 3 :
Door het team werden twee items gekozen:
1. Voeding en dranken : drink- en plasbeleid
Zoals jullie wel weten is het enorm belangrijk voor ons lichaam om regelmatig water te drinken. Daarom
dat we deze focus ook op onze school aanbieden. Zowel tijdens de lesuren als daarbuiten krijgen kinderen
de kans om voldoende water te drinken. Daarbij hoort uiteraard ook een aangepast plasbeleid zodat ook
kinderen weten wanneer en hoe ze het best naar het toilet kunnen gaan. Bij de kleuters heeft elke ouder
voor een eigen beker gezorgd. In de lagere zijn in alle klassen drinkbekers aanwezig en start elke dag met
het drinken van een glas water. Ook tussendoor krijgen de kinderen de kans om water te nuttigen. Het
reinigen van de bekers is eveneens met de kinderen opgenomen in het kader van hygiëne.
2. Sociale relaties: omgaan met afspraken, normen en kennen van grenzen.
Bij het begin van elk schooljaar nemen het team en de kinderen de leefregels en eventuele sancties samen
door. Overal in onze school zijn de afspraken zichtbaar gemaakt d.m.v. tekeningen. Vanaf volgend
schooljaar zal het leefregelblad in elke agenda gekleefd worden en wordt het ook in het schoolreglement
opgenomen. Bij herhaaldelijke overtredingen wordt directie ingeschakeld en worden de ouders eveneens
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op de hoogte gebracht. Elk kind in de lagere heeft ook een personeelslid als vertrouwenspersoon gekozen
die hem/haar kan helpen bij problemen. Jaarlijks wordt dit opgestart in september en opgefrist in januari.

Te g e m oe tk omi ng van m u t uali te i t v oo r GW P :
Ik wou jullie even melden de je vaak een tegemoetkoming kan bekomen via je mutualiteit voor GWP. Je
kan via de website een formulier downloaden en dit afgeven aan mij. Na het invullen bezorg je het terug
aan je mutualiteit.

MOS
Enkel heksen reizen groener …
Over minder vaak, trager en minder ver reizen … Slow traveling?
“… tegen de tijd dat ik met pensioen ben, zijn plezierreisjes met ’t vliegtuig allang verboden …”
“… iedereen wil met dit slechte weer toch het vliegtuig nemen richting zon, ’t zal moeilijk worden om nog
enkele plaatsjes op ’t vliegtuig te bemachtigen…”
“ … op Madeira moet je nu zijn voor schoon weer …”
Tuurlijk houden we van de zon, reizen we graag en liefst ook veel, er valt immers zoveel te zien en te
ontdekken in de wijde wereld.
We staan immers niet altijd stil bij de CO2-uitstoot die we veroorzaken met ons reisgedrag.
Als we met het vliegtuig gaan, komen we in korte tijd een heel eind ver en kunnen we dat felbegeerde
verlengd weekend in de zon doorbrengen.
GreenSeats en CompenCO2 bieden éénieder de mogelijkheid om de veroorzaakte CO2-uitstoot te
compenseren, je betaalt zo’n 10% bovenop je vliegticket aan één van deze organisaties en zij compenseren
je CO2-uitstoot door te investeren in duurzame energie- en bosprojecten.
Even enkele voorbeelden:
Een reisje Barcelona (gezellig met zijn tweetje) kost je 28 bomen aan CO2-uitstoot of 76 bomen aan de
uitstoot van alle broeikasgassen. Dit betekent een gemiddelde kost van 10 Euro of 25,30 Euro bovenop je
vliegticket al naargelang wat je zelf wil compenseren.
Een reis naar Bali, levert een CO2-uitstoot op van 8.900 kg, of omgerekend meer dan 1 ha (carbon
footprint). Als je dan weet dat de jaarlijkse CO2-uitstoot van een lokale inwoner slechts 1,5 ha bedraagt,
wordt al gauw duidelijk dat je een wel zéér grote ecologische voetafdruk hebt.
Sommige reisorganisaties bieden je automatisch de mogelijkheid om een optie te nemen op zo’n groen
vliegtuigzitje, bij andere organisaties moet je dit zelf behartigen.

Een ander alternatief is “slow traveling”, ik reis traag en kies voor een fietsreis of voettocht, of neem enkel
openbaar vervoer e.d. en kom zo op mijn bestemming, waar ik mijn voetafdruk klein houd door te kiezen
voor kleinschalige familielogies, plaatselijke keuken enz.
Maar ook minder vaak en minder ver reizen helpen het milieu een handje.
Meer weten? Surf eens naar www.compenco2.be of www.greenseat.nl
Met dank aan de vele inspirerend spraakmakers.
juf Ann.
e
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Trage wegen
Beste,
Na de succesvolle start vorig jaar nodigt de werkgroep Trage Wegen Oosterzele u (en alle
geïnteresseerden) vriendelijk uit op de 2de 'Trage Wegen-Wandeling'.
U vindt alle praktische informatie op de bijgevoegde affiche, die u ook her en der in het straatbeeld of op
openbare plaatsen zult tegenkomen.
Een must voor wie geeft om landschappelijk erfgoed en de herwaardering van veldwegen!
Dus iedereen hartelijk welkom op zondag 17 juni!
Met Vriendelijke Groeten
Trage Wegen
Oosterzele

SVS Wielertrofee
Hallo,
de Leefschool heeft sinds de start 2
jaar terug steeds met een mooie
delegatie deelgenomen aan de SVS
Wielertrofee, een goed gevulde
medaillekast was steeds het resultaat.
Dit jaar viel de datum echter pats in de
GWP-week waardoor het wat moeilijk
was om gelegenheidsrenners en rensters te ronselen. Voor de groep N3
en N4, namen Sophie en Katrijn deel
en zij haalden beiden podium. Katrijn
reed een mooie wedstrijd waarin ze
zich regelmatig mengde in de debatten
in de kopgroep en zelfs eigenhandig de
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eerste vluchter terughaalde, dit werd beloond met een eerste plaats. Sophie reed een mooie wedstrijd even
verderop en fietste de GWP-moeheid uit haar kuiten met een derde plaats als resultaat. Beide dames
genoten nadien nog van een pittige initiatie op de piste, keerden moe maar voldaan naar huis en sliepen die
nacht als roosjes.
Groeten,
Geert De Clercq

Gevraagd/gezocht
Groe ne vin g e r s
Door de volle agenda in het lagere is onze kruidentuin stilletjes aan onherkenbaar aan het worden. Een
hark, kruiwagen en handschoenen zijn aanwezig in de kleutertuin, maar nog geen werkkrachten! Als je, al is
het maar een uurtje, kan komen onkruid wieden: je bent heel erg welkom!

Vaka n tie v rie n dje
Gijs (Gekko's) gaat in de zomervakantie van 6 tot 10 augustus op boerderijkamp naar De Vierhoekhoeve in
Gijzenzele. Het is een weekje logeren in het thema "Boerderijkasteelvakantie". Meer info kan je vinden op
www.devierhoekhoeve.be. Gijs zoekt nog een kameraadje dat mee wil gaan op avontuur die week.
Interesse? Bel Karolien (mama van Gijs) op 0479 45 03 97.
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