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E D I T O R I A A L

AGENDA

Glinsteringen,
er glinstert iets in het gras
maar als ik dichterbij kom,
is het weg, is er niets.
Was er dan geen glimworm,
geen glasscherf?
Zijn er dingen,
glinsteringen
die ik niet kan oprapen
en in mijn zakken steken?
Soms wil ik de wind
in mijn handen vangen,
het knipoogje van mijn vriend
vasthouden,
de zachtheid van mijn moeder.
Zijn er dingen,
glinsteringen die ik alleen,
echt kan zien en bewaren
als ik mijn ogen sluit?

 Donderdag 21 juni 2012:
K2 op medische onderzoek in
groepjes
 Dinsdag 26 juni 2012:
Oudercontact en praatcafé
 Donderdag 28 juni 2012:
Proclamatie

MENU
 Maandag 11 juni: soep + pasta
met spinazie en gevogelteworst
 Dinsdag 12 juni: soep +
quornfilet/verse zalmfilet met
wokgroentjes en
natuuraardappelen

Armand Van Assche
Afscheid leefschoolboom,
Kaat en Carmen

LEEFGROEPBERICHTEN
Leefgroep 1 | Schelpjes
Het schoolfeest was nog maar net voorbij en er kwam ons alweer
een mooi gevulde week tegemoet. We vierden Jolan en Finn; lang
zullen ze leven! en onze papa's; jullie zijn de liefste! En een dikke
kus voor Marijke (mama Kobe) voor het vele werken in onze tuin!
Lisa, Marthe en Kato; onze nieuwe schelpjes en Aster; onze
nieuwe juf, lijken zich als een schelpje in het water te voelen in
onze klas. En zo glijden de weken voorbij. Het beloven mooie
laatste weken te worden!

 Donderdag 14 juni: soep +
balletjes in tomatensaus met
groentenslaatje en frieten +
dessert
 Vrijdag 15 juni: soep + cordon
bleu met andijvie op Florentijnse
wijze en pureeaardappelen +
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.

Groetjes, Katrijn.
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Leefgroep 2 | Kikkertjes en Schildpadjes
Zon, lekker eten, een drankje en een knabbel en dan een fantastisch optreden en super leuke workshops,
wat moet een geslaagd leefschoolfeest nog meer hebben!! Hopelijk vonden jullie dat ook en bedankt aan
alle helpende handen. Vorige week hebben we Zita haar 6de verjaardag gevierd en dit met lekkere ijsjes,
dat was smullen. En deze week mochten we opnieuw feest vieren voor de 6de verjaardag van Annelies en
deze keer met koekjes en chocolademelk (smaakte voortreffelijk met het koude regenachtige weer).
Proficiat meisjes!!
Deze week stond in het teken van vaderdag en voor al die lieve papa's hebben we natuurlijk iets moois
gemaakt. Benieuwd, nog even wachten tot zondag en laat jullie dit weekend maar eens lekker verwennen
door de kids. Verder hebben we ons verdiept in het leven en het werken van de bijtjes en zijn we bij Imker
Kris op bezoek geweest. Die heeft ons héél veel dingen bijgebracht van al die bijtjes. Ook hebben we daar
verschillende knutselateliers gehad zoals bijen naaien, bijen kleien en bijtjes vilten, voor elk wat wils. Een
leuke en gevarieerde uitstap. Bedankt aan alle begeleidende ouders en aan Aster en Kris om onze bende te
ontvangen.
Volgende week is het verkeersweek en mag iedereen gedurende die periode een fiets of step
meebrengen naar school. Daar gaan we dan een verkeersparcour mee doen en onze fiets- en
stepvaardigheden mee oefenen.
Alvast bedankt en toedeloe,
Sofie en Valentine

Leefgroep 4 | Gekko’s
Jow,
Hier zijn de gekko’s weer. We vulden onze week met stoere opdrachten rond vaderdag. We maakten een
vrije tekst en mochten weer in de huid van een artiest kruipen om ons uit te leven voor vaderdag.
Zet zondag maar alvast jullie gereedschapskist klaar.
Een anonieme gekke gekko.

Leefgroep 4 | Stokstaartjes
Dag allemaal ,
we hebben aan vaderdag gewerkt.
En wat het is dat zeggen we niet.
En we hebben Margot haar verjaardag gevierd.
En we hebben rond de planten gewerkt en op de computer vragen opgezocht .
En volgende week zijn het toetsen
Dit was het nieuws,
Warre en Lola
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Leefgroep 5 | Wolkenvangers
Beste lezertjes,
donderdag hebben we ons verdiept in de geschiedenis van Dinant. Vrijdag stelden we onze kunstwerken en
technische realisaties ten toon voor het leefschoolfeest. Maandag 4 juni zijn we begonnen met ons
vaderdagcadeau. Wat we gemaakt hebben, zeggen we nog niet. Dinsdag hebben we ons vaderdagcadeau
afgewerkt. We hebben het ook al ingepakt. Ik hoop voor alle papa's dat ze blij zullen zijn.
Groetjes,
Cas

Leefschoolnieuws van de directie
De avo n dma rk t va n Oo s te rz e le :
onze deelname aan de avondmarkt op dinsdag 29 mei van 17 tot 22u bleek een groot succes te zijn.
Hierdoor zijn er ook heel wat nieuwe ouders langs geweest op ons leefschoolfeest. Hartelijk dank aan allen
die hieraan hebben meegewerkt. Volgend schooljaar nemen we opnieuw deel.
Leefschoolfeest:
We konden alweer met volle teugen genieten van een gezellige sfeer, een vlotlopen speelgoedmarkt, een
lekkere barbecue, sfeervolle muziek, boeiende workshops, een knus kaboutercafé, tentoonstellingen, een
duidelijk overzicht met bordjes en pijlen, een charmant kleuteroptreden, veel helpende handen, een
vlotdraaiende bar en koffiecafé, allerlei lekkers,… en de stralende zon. Hartelijk dank om mee te helpen en
erbij te zijn.
Dankzij de grote opkomst en het goede verbruik zullen de kleuters een koffer kunnen aanleggen met
zandbakspeelgoed t.w.v. € 200 en de lagere een techniekkoffer t.w.v. € 800.

Fin anc ië le teg emoe t ko ming GW P:
Wie aangesloten is bij een mutualiteit kan via deze instantie een document op vragen om een
tegemoetkoming te bekomen voor de GWP van leefgroep 4 en leefgroep 5. Het document indienen bij
Martine.

A l e nkele da ta om te n ote re n i n j u llie ag e nd a voo r 20 1 2 - 20 1 3:






donderdag 30 augustus 2012 om 19u
IJsbrekersmoment in de speelzaal van de lagere
donderdag 6 september 2012 van 18 tot 21.30u
Infoavond (algemeen)
vrijdag 5 oktober 2012
Schoolfotograaf
woensdag 17 oktober 2012
Pedagogische studiedag (geen school)
maandag 12 november 2012
Facultatieve dag
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donderdag 6 december 2012
Sinterklaasfeest (zaal)
donderdag 20 december 2012
Oudercontact
vrijdag 11 januari 2013
Receptie oudervereniging
woensdag 6 maart 2013
Pedagogische studiedag (geen school)
dinsdag 14 mei 2013
Scholengordel
dinsdag 21 mei 2013
Facultatieve dag
zaterdag 1 juni 2013
Leefschoolfeest
dinsdag 25 juni 2013
Oudercontact
donderdag 27 jui 2013 om 19u.
Proclamatie

Dankwoord
Zomerse teentjes,
lachende Leentjes,
koele biertjes,
onnoemlijk veel pleziertjes.
Blije gekleurde snoetjes,
frisse blote voetjes,
heerlijke taartjes,
in alle formaatjes.
Ijverige handen
sterke banden,
grootse vertoningen van kleine mensen,
wat kan je van het leefschoolfeest
nog meer wensen!
juf Izabel

Dank aan Geert Roels voor de zoveelste mooie fotocollectie.
Bekijk ze op volgende link of via de gebruikelijke weg op onze website!

Wie zelf nog foto’s heeft van het feest of een andere activiteit of uitstap, mag ze mij
(juf Izabel) op stick bezorgen.
Dan geef ik ze een passend plaatsje op de website.
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Be da nk t op r uimer s !
Langs deze weg wens ik graag éénieder te bedanken die er toe bijdroeg mijn klasje te ontruimen na het
schoolfeest.
’t Was immers fantastisch om maandag gewoon het eerste lesuur weer van start te kunnen gaan, zonder
eerst nog de klas te moeten vrijmaken.
Zomerse groet,
Juf Ann

Gevraagd/gezocht
Vaka n tiev rien 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.

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
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