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E D I T O R I A A L

AGENDA

Dag leefscholers,

 Zaterdag 2 juni 2012:
Leefschoolfeest.

Voor het eerst heb ik de eer om redactrice van dienst te zijn. Het is wel
fijn om zo van iedereen dat nieuws te ontvangen en te verwerken. Ik
wens jullie veel leesplezier !
Alle GWP’ers zijn weer heelhuids thuisgekomen, gepakt en gezakt met
wilde verhalen over super spannende avonturen. De zon heeft er voor
gezorgd dat de GWP echt een beetje vakantie was... Geweldig !
We hebben het vorige avontuur nog maar net achter de rug en daar
staat het volgende evenement al klaar : het LEEFSCHOOLFEEST nu
zaterdag 2 juni ! De hele school maakt zich gereed en iedereen haalt
alles uit de kast om er zaterdag een super dag van te maken. Neem
zeker een kijkje op de werklijst, we kunnen nog helpende handen
gebruiken om er ook dit jaar een geslaagde editie van te maken.
Nodig vader, moeder, nonkels, tantes, en al je buren uit en kom
zaterdag genieten van een fantastisch leefschoolfeest! Ik kijk er alvast
naar uit...
Tot zaterdag !
groetjes,
Leen
PS : Wie zorgt er voor de zon ?

LEEFGROEPBERICHTEN
Leefgroep 3 | Zeepaardjes en Maanvisjes
Lieve mensen,
Wij hebben vorige week ons project afgesloten.
Graag willen wij de mensen bedanken die ons hebben geholpen met
het maken van de tipi's.
Volgende week gaan we onze laatste keer zwemmen.
Heel erg bedankt aan de mama's en papa's die met ons zijn
meegegaan.
Voor een knutselwerkje dat we gaan maken hebben we lege
eierschalen nodig. Ze moeten niet in hun geheel zijn. Een tweetal
per kind is ideaal. Maandag 4juni starten we met knutselen.
Lieve groeten,
De juffen
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 Donderdag 21 juni 2012: K2 op
medische onderzoek in groepjes
 Dinsdag 26 juni 2012: Oudercontact
 Donderdag 28 juni 2012: Proclamatie

MENU
 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 4 | Stokstaartjes en Gekko’s
GW P R O NS E
Hoi,
Vorige week beleefden de gekko's en stokstaartjes een onvergetelijke creatieve GWP in de Fiertel gelegen
aan het prachtige Muziekbos te Ronse. Ze werden verwend met aantrekkelijke workshops olv Birthe
(mama Emely), Aster (mama Tristan)/ juf Leen, Oma Mir (oma Noa Loncke) en mezelf en met
ondersteuning van onze fantastische medewerkster juf Elke!
Astrid (mama Pim en Sophie) als chef-kok voelde zich een echte keukenprinses in haar professionele
keuken met Nancy (mama Rune) , Katrien (mama Robin) , gekko's en stokstaartjes als sous- chefs en
trakteerde ons iedere dag op Dionysische maaltijden en festijnen. Bedankt Astrid, Nancy, Katrien, gekko's
en stokstaartjes om ons elke dag met al dat lekkers te verwennen. Bedankt mama Marieke, mama Marie en
mama Rune voor de heerlijke verjaardagstraktaties!
Jeroen (papa Noa) Oma Mir en Pascal (papa Rune) zetten met vastberaden hand de tenten in een mum van
tijd op.
Dankzij de moedige hulp van verschillende ouders konden we een dinsdagavond een
avontuurlijke dropping organiseren. Bedankt Peter (papa Levi en Nina) Inge (mama Manon), Hadewich
(mama Cathaline), Jeroen en Isabel (papa en mama Berne), Veronique (mama Liesl), juf Leen, Astrid,
Nancy, Tom (papa + mama Margot), Piet (papa Remi), Birthe, oma Mir en Jeroen om zo goed voor onze
spruiten te zorgen tijdens de tocht.
Bedankt Djuro, Pascal, Birthe, Astrid, juf Leen, juf Elke om de kinderen op een veilige en comfortabele
manier naar de Fiertel en terug naar de Leefschool te brengen. Bedankt aan alle ouders voor het uitlenen
van jullie tenten.
Bedankt aan alle ouders en collega's die hun steentje bijdroegen om deze GWP mee mogelijk te maken,
zonder jullie was dit allemaal niet gelukt.
Carmen
Noot van de redactie :
Uiteraard sluit ik (Juf Leen) me volledig aan bij bovenstaande woorden van dank ! Ook vanuit mijn naam dank,
en zeker niet te vergeten: Juf Carmen, merci !

Ve r slap GW P 2 01 2 :
Maandag : Om 9u zijn we vertrokken aan de leefschool. Toen we aankwamen mochten we het terrein
verkennen, maar eerst moesten de tenten opgezet worden en de kamers verdeeld. Daarna moesten we
eten, het was spaghetti. Dat was de voormiddag.
Na de middag deden we de workshops en daarna mochten we vrij spelen. Toen gingen we aperitieven voor
de verjaardag van Rune. En als dat allemaal op was stonden de boterhammetjes te wachten.
Om de dag te eindigen mocht je kiezen tussen het kijken naar een film en spelletjes spelen.
Dinsdag : Eerst gingen we ontbijten, daarna werkten we de workshops verder af. Toen moesten we weer
eten.
Na het eten kozen we een nieuwe workshop, ik koos voor muziek bij Carmen. Ik heb veel bijgeleerd. Als
iedereen klaar was, was het tijd voor het kampvuur met marshmellows. Daarna mochten we vrij spelen.
e
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De kookmama's hadden lekkere pannenkoeken gebakken. Daarna was het tijd voor de dropping en als
verrassing kregen we chips en drank.
Dat was het einde van de dag.
Woensdag : De volgende ochtend gingen we ontbijten. Als iedereen klaar was moesten de tenten
afgebroken worden en de kamers opgeruimd.
Toen dat gebeurd was gingen we eten. Als de boterhammen en de pannenkoeken op waren gingen we op
uitstap naar het muziekbos, dat was rap voorbij.
Om 15u30 moesten we al naar huis.
Het was keiiiiiiiiiiiitof!
Van Nikki, vierde leerjaar.

Nie u ws
Hallo,
Deze week stond volledig in het teken van het leefschoolfeest. We werkten samen aan de organisatie van
onze tentoonstelling, waar je de prachtige kunstwerken kan bezichtigen die we maakten op de GWP. De
kinderen maakten verslagen en vrije teksten die je terug kan vinden in ons eigengemaakt boek!!! Heb je zin
om jezelf in vervoering te brengen, kom dan op zaterdag 2 juni naar onze tentoonstelling in de gekkoklas!!!
de gekke gekko's.
Dag Allemaal,
Een paar weken geleden hebben we bonen geplant (lees in een potje met water en watten gelegd). En....ze
zijn ze allemaal ontploft of beter verdronken behalve 1tje, die van katrijn en paco. Die hebben we in de
grond geplant en nu is hij enorm gegroeid. En vrijdag gaan we misschien bloemen planten . En de dingen
die we gemaakt hebben op de gwp zullen we op het leefschoolfeest tonen. Dat zal doorgaan in de klas van
de stokstaartjes en bij mooi weer doen we ook een workshop buiten. De tentoonstelling loopt de hele dag
en ons filmpje zal er getoond worden. Het wordt een leuke dag !
Groetjes Lola en Marie
STOKSTAARTJES ZIJN COOL!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Leefgroep 5 | Wolkenvangers
De kinderen van leefgroep 5 beleefden een fantastische GWP in Waulsort.
De eerste dag verkenden ze de schitterende grot ‘La merveilleuse’ en de citadel van Dinant. Per boot
arriveerden ze in hun ‘hotel’.
Verder werd de omgeving dagelijks onveilig gemaakt door onze enthousiaste tieners. Wat volgens hen saai
wandelen zou zijn, werd toch telkens weer een boeiend avontuur met waterpret, visinitiatie,
plantenonderzoek of rotsklimmen. En tussendoor heerlijk voetballen, biljarten of een spelletje ping-pong
of kicker. Alles overgoten met een stralende zon!
Wil je even mee de sfeer proeven? Kom dan zeker naar de klas van meester Geert zaterdag op het
schoolfeest. Daar kunnen jullie een uitgebreide fotoreportage zien. Ook te vinden op onze website!
Juf Izabel

e
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Hallo,
Leefgroep 5 is op GWP geweest in Dinant. Eerst bezochten we de grotten van Dinant. Dan beklommen we
de citadel. We kregen er een boeiende uitleg. Daarna gingen we met de boot naar ons hotel. Daar moesten
we nog even wachten voor we naar de kamers mochten om ons te installeren.
De dag erna hebben we bronnen gezocht. We vonden er 9. We mochten ook in een riviertje spelen. De
volgende dag hebben we een grote wandeling gedaan naar een ruïne. Die was prachtig. Die avond was er
fuif. Dat was heel leuk. Vrijdag hebben we nog spelletjes gespeeld en zijn we naar huis gegaan!
Cas

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).

Bon nen :
Eet- en drankbonnen zullen vanaf 11u
verkrijgbaar zijn aan de kassa onder het afdak van
de lagere.

Taa r ten :
Beste leefschoolouders,
naar goede gewoonte zal er ook dit jaar op het
schoolfeest een koffiebar ingericht worden waar
jullie terecht kunnen voor een lekker kopje koffie
of thee en een heerlijk stuk gebak.
Vorig jaar was de vraag zó groot dat we om 16h al
volledig uitverkocht waren en we dus
vele lekkerbekjes moesten teleurstellen.
Jammer...
Vandaar deze warme oproep: duik massaal in de keuken en laat je fantasie werken. Ook andere lekkernijen
zoals fruitsla, pudding of chocomousse, worden door de kinderen erg gesmaakt!
Zelf gemaakt of zelf gekocht... alles is welkom. Hartelijk dank!
Ann
mama van Zeno
Dank bij voorbaat.

Voor de laatste updates in verband met het Leefschoolfeest raadpleeg je best de website: www.leefschool.be

e
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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.

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 13 uur. Klaarzetten kan vanaf 10.45 uur.
Be there !!!

e
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Overzicht

e
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Werklijst Leefschoolfeest 2 juni 2012
Vrijdag 1 juni

Zaterdag 2 juni

Vanaf 15u

10 – 12u

13 – 14u

14 – 15u

15 – 16u

16 – 17u

17 – 18u

Kristof
Ram
Tom De
Boever
Jo

Nancy
Hadewich

Marijke De
Lange
Kim

Ineke
Bene + Lars
Rita
Verhoeyen

Hadewich
Piet
Pascal

Hadewich
Piet

Afwas bar

Karolien

Kurt (papa
Arthur en
Emely)

Afruimen
Kaboutercafé

Elisabeth

Opbouw en
klaarzetten *
Bar + aperitief

11u Kristof
Tom De
Boever
Kim
10u-11u An
(oona en
auke)

12 – 13u

Stefaan
Ineke
Scherlippen Bene
s
Sigrid
Yorn
Veronique
(Arne en
Maarten)
Stefan/ Ann

Koffiecafé

Lore
Els
Vermeren

Afwas
koffiecafé
Opruimen

Nelle

Stefan /Ann

Inge
Heidi

Lore
Ingrid

Tineke
Ingrid

Ingrid

Kristy

*Vullen van frigo’s, tafels en stoelen klaarzetten, …
Versierteam ?
Workshops ?
Taarten bakken ? Rozemarijn

MOS
He lp G us t V an dek u s t e n Su ze t te L a c re ve t te !
Help Gust ‘de platte oester’ en Suzette ‘de grijze
garnaal’ een actie i.s.m. het Museum voor
Natuurwetenschappen. Suzette en Gust wonen in de
Noordzee. Met Suzette gaat het al enige tijd terug
prima, sinds het verbod op TBT.
TBT is een vervuilend product dat gebruikt werd om
de scheepsrompen algenvrij te houden en dat nu dus
verboden is. Gust daarentegen is nog steeds in
gevaar, hij en zijn soortgenoten zijn aan de Belgische
kust met uitsterven bedreigd door o.a. overbevissing,
vervuiling en door andere invasieve soorten.
Door mee actie te ondernemen kunnen we ook Gust redden. Surf naar
www.jedonnevieamaplanete.be/nl/home_1.aspx en klik aan welke actie jij onderneemt, je zal versteld
staan hoe eenvoudig het kan en dat ook jij je steentje kan bijdragen.
Gust Vandekust en Suzette Lacrevette

e
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Kristy
Hade
wich

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

.

Gevraagd/gezocht
T h uis g e z oc h t
WE ZOEKEN EEN THUIS VOOR DEZE SCHITTERENDE
LIEVE POESJES
Zin om één (of meer) van hen in huis te nemen ?
053 629163

pascal.verreth@skynet.be

of vraag het ons
Warre, Leni, Sarita, Sigrid , Pascal Verreth

Voe t bal krie bel s
Berne (Gekko’s) is aangesloten bij de voetbalclub KSV Sottegem, daar organiseren ze elk jaar
voetbalkriebels en dit dit jaar doorgaan van 2 tot en met 6 juli 2012.

e

flashboem | 17 jaargang | nummer 31 | 1 juni 2012 | flashboem@leefschool.be

Indien er vriendjes of vriendinnetjes interesse hebben kunnen ze zich inschrijven.
Het is niet enkel voetbal, ze gaan ook naar een binnenspeeltuin, zwembad en fitnesszaal.
De activiteiten starten om 9u en duren tot 16u.
Er is opvang van 8u tot 17u. Indien dit voor problemen zou zorgen, gelieve dit dan tijdig door te geven.
De prijs voor dit voetbalkamp bedraagt €75. Inschrijven kan door een mailtje te sturen
naar ksvsottegemjeugd@gmail.com waarin de naam van de deelnemer, het adres, een telefoonnummer
en de geboortedatum staan. De inschrijving is pas officieel van zodra het juiste bedrag is overgeschreven
op rekeningnummer 285-0373713-01 (naam en geboortedatum vermelden).
Groetjes, Isabelle en Berne

M at ra s v erl ore n
Remi (Stokstaartjes) heeft na Ronse GWP zijn matras niet terug gevonden. Het is een blauwe zelfopblaasmatras, genaamtekend met Claeys. Wie-o-wie?
Alle info bij Juf Katrijn of Remi
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