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E D I T O R I A A L

AGENDA

Lieve mensen,

 Maandag 26-donderdag 29 juni:
sportweek gekko’s en stokstaartjes
 Dinsdag 26 juni 2012
Oudercontact met praatcafé
 Woensdag 28 juni en donderdag 29
juni: sportklas maanvisjes en
zeepaardjes
 Donderdag 28 juni 2012
Proclamatie
 Vrijdag 29 juni
school tot 11u30

De laatste week komt eraan! Tijd om even stil te staan…. Hopelijk
kan iedereen terugblikken op veel mooie, hartverwarmende
momenten. Al de andere zal de zomerwind wel meenemen.
Nog een weekje genieten van elkaar en van alles wat we zullen
missen in de vakantie.
Warme groeten,
Nele

LEEFGROEPBERICHTEN
Leefgroep 1 | Schelpjes
Lieve mensen,
Ik wil jullie nog graag bedanken voor het voorbije jaar. Het was
vooral genieten met de schelpjes. Bedankt voor jullie warmte en
vertrouwen. Het voelt heel raar om het jaar niet samen af te
sluiten maar het wonderlijke van ‘de natuur’ heeft er anders over
beslist .
Dinsdag ben ik graag bij de oudercontacten en vrijdag kom ik
‘echt’ afscheid nemen van alle kleuters en van het schooljaar.
Ik wens jullie nog mooie laatste dagen en een schitterende
vakantie toe,

MENU
Zoals gebruikelijk geen warme maaltijd
in de laatste schoolweek. Iedereen
brengt een lunchpakket mee.

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.

Heel veel liefs,
Nele

Leefgroep 2 | Kikkertj es en
Schildpadjes
Ook deze week stonden er nog enkele leuke gebeurtenissen op
het programma. Op maandag gestart met het vieren van Isha zijn
verjaardag (kikkertjesklas) en we werden getrakteerd op
fruitbrochettes (die we zelf mochten maken) en nadien nog een
lekker ijsje, bedankt en een hele fijne verjaardag gewenst. Op
dinsdag nog eens atelierwerking: kleien, bewegingsspelletjes,
fruitbrochettes maken of droog- of natvilten. Voor elk wat
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wils. De 2de kleuterklas ging op dinsdag naar het CLB te Wetteren voor een bezoekje aan de dokter en op
vrijdag het lang verwachte afscheidsfeest voor de 3de kleuterklassers : indianen, durf, amuletten,
totemnamen, tipi, ... stonden centraal. Het ganse verhaal hoeven jullie maar te vragen aan jullie "groot
wordende spruiten" en dat zeker na zo'n indianentocht vol durf. Groot en sterk en klaar om onze
kleuterklasjes te verlaten... met spijt in het hart. Bij deze ook nog eens een supergrote dankjewel voor alle
meewerkende ouders (voor en achter de schermen) en in het bijzonder aan Aster en Kris om alweer eens
hun prachtig paradijs open te stelen voor onze leefschoolkinderen, mercietjes!!!
Een fijn weekend en op naar ons laatste weekje,
Sofie en Valentine

Leefgroep 3 | Maanvisjes en Zeepaardjes
Lieve lezertjes,
Het einde is in zicht. Wel staan er nog een aantal belangrijke zaken op de kalender. Maandag brengen jullie
allemaal een grote plastic zak mee, voor al je mappen. Op woensdag en donderdag gaan we op sportklas.
Dit gaat door in de sportzaal van Oosterzele.
Vrijdag is er maar een half dagje school.
Groetjes,
De juffen

Leefgroep 4 | Stokstaartjes en Gekko’s
Deze week hebben we nog wat geoefend voor ons liedje en we zingen het op het forum.
We hadden ook een jarige deze week: CHIEL. We kregen een lekkere taart.
We hadden weer heel veel toetsen (niet van het leukste moeten we zeggen).
Maandag zijn we begonnen met gedichten en hier krijg je één te horen over onze klas en voor alle kinderen
die weg gaan naar een andere klas.
MIJN KLAS
Mijn klas is de leukste klas op aarde,
mijn klas is voor mij een grote waarde.
Samen maken we veel lol en lachen ons een deuk,
samen zijn we gezellig en leuk.
Ons krijg je niet kapot. Samen sterk,
dat is ons belangrijkste kenmerk.
Als het nodig is zijn we er voor elkaar,
samen zijn we één grote winnaar.
Maar toch zal straks iedereen zijn eigen weg op gaan,
en hopelijk blijft deze band voor eeuwig bestaan!!!
fijn weekend en zomervakantie !
Katrijn
Hallo,
Deze week was nog een ijverige week voor de gekko's. We werkten onze toetsen af, brachten onze
mappen in orde en ruimden de klas op. Volgende week mogen we nog genieten van een sportweek in de
Bevegemse Vijvers te Zottegem.
Een geheime gekko
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Leefgroep 5 | Wolkenvanger s & Feniksen
Twee belangrijke berichten:
1. Op donderdag 28 juni worden de mama’s en papa’s verwacht op de proclamatie van de zesdeklassers.
We presenteren een fijne voorstelling waar elk van de afzwaaiende leerlingen op passende wijze iets
ten beste geeft. Afsluiten doen we met een receptie. De voorstelling begint om 19u00. Het is belangrijk
dat je op tijd bent. Willen grootouders of andere familieleden meekomen, dat kan, maar geef ons in dat
geval een seintje.
2. Op donderdag 28 juni gaat leefgroep 5 met de opbrengst van de Amerikaanse avond naar de bioscoop.
We gaan erheen met het openbaar vervoer. Terugkeren willen we met carpool doen. Kan jij enkele
leerlingen rond 16u00 oppikken aan Kinepolis 'decascoop' Gent, laat het ons dan snel weten.
Brandstofvergoeding is mogelijk.

Leefschoolnieuws van de directie
Te v re den hei d so n de rz o e k o u de r s
Elk oudste kind heeft een blad met de resultaten van het tevredenheidsonderzoek door ouders
meegekregen. Daarop kan je onze sterke punten, knelpunten en mogelijke acties zien. Hartelijk dank voor
jullie medewerking.

Op b re ngs t lee f sc ho ol fe e s t
Dat ons leefschoolfeest een groot succes is geweest dat wist je al. En zoals we konden vermoeden heeft het
ook een mooi centje opgebracht : € 2275 . Bedankt voor jullie bijdrage. De techniekkoffer en de
zandmaterialenkoffer worden binnenkort aangeschaft.

Be le t teri ng b u s
En heb je het ook al gezien ? Op de achterkant van de nieuwe bus werd een passende belettering
aangebracht door Lieven Van den Berghe. Hartelijk dank hiervoor. Nu weet iedereen tenminste dat het de
leefschoolbus is die passeert.

A an dac h t :
Zoals gebruikelijk geen warme maaltijd in de laatste schoolweek. Iedereen brengt een lunchpakket mee.
Martine

MOS - Greenteam
Ee n e c h te vaka n tie tip voo r g roe ne jo ng e ns en mei sje s
Voor wie gastvrij Limburg langs een groene zijde wil ontdekken, volgt hier de laatste tip voor dit schooljaar.
Nationaal Park Hoge Kempen beslaat een groot oppervlak van de Limburgse kempen. Dit groot
beschermd natuurpark heeft maar liefst vijf toegangspoorten, zijnde “Mechelse Heide – Maasmechelen”,
“Station As – As”, “Kattevennen – Genk”, “Pietersheim – Lanaken” en “Lieteberg – Zutendaal”. Stuk voor
stuk hebben ze allemaal hun eigen troeven, in As kan je naast verassend mooie natuurwandelingen ook
nog overnachten in een oude trein; in Lanaken is er naast natuurschoon ook nog een kinderboerderij aan
het natuurpark en Zutendaal vormt een echte topper met een bezoekerscentrum van waaruit je het blote
voetenpad kunt wandelen, een interactief museum over het leven in het park, je kan je er o.a. meten met
een bever enz., er is ook een vlinderserre en bijencentrum.

e

flashboem | 17 jaargang | nummer 34 | 22 juni 2012 | flashboem@leefschool.be

Voor wie een bijzondere ervaring wil is het blote voetenpad echt een aanrader, over een afstand van 2 km
voel je met je zintuigen en voeten de bijzondere prikkels van hout, stenen, boomsnippers, gras, leem, water
en stenen. Je voelt er koud en warm, vochtig en droog, zeer opwekkend voor lichaam en geest. Je voelt je
als herboren na deze ervaring.
Algemene info vind je op www.nationaalpark.be.
Info betreffende het blote voetenpad vind je op www.lieteberg.be.
Aan eenieder een verkwikkende vakantie toegewenst.
Juf Ann

Bijlage

KETNET

Hallo iedereen,
Ik heb eindelijk de juiste uren doorgekregen.
Deze vind je in de brief hieronder.
Ze hebben me ook gevraagd het exacte aantal kinderen door te geven.
Als je gaat kan je me dit dan nog laten weten op maandag? Dit om misverstanden te vermijden.
Wie nog plaats in de auto vrij heeft en nog iemand wil meenemen graag dit ook te laten weten.
Als je geen vervoer hebt ook komen melden zodat wij hopelijk nog voor een oplossing kunnen zorgen.
Groetjes,
Marjolein
Hallo hallo!
Binnenkort zitten jullie te schitteren in het publiek van het gloednieuwe Ketnetspelprogramma ‘De
Omgekeerde Show’.
In deze mail geven we alle informatie over de opnamedag.
Jullie worden om 15u10 op VRT verwacht, Auguste Reyerslaan 52, 1043 Brussel (routebeschrijving in
bijlage).
Het heeft geen zin om voor 15u10 te arriveren want dan moeten jullie te lang wachten !
De mensen aan het onthaal wijzen jullie de weg naar de opnamestudio van de Omgekeerde Show,
waar wij klaar staan om iedereen op te vangen. Het publiek mag de studio in om 16u00.
De begeleidende volwassenen (liefst 1 begeleider per 4 kinderen) kunnen de opnames volgen in een
aangrenzend lokaal.
Dit is niet verplicht maar wel een leuke optie!
Zo ziet de dag er voor ons publiek uit:
15u10: Ontvangst & opwarming publiek
15u20 – 15u50: Opwarming in studio
15u50 – 17u35: OPNAME
17u35: Einde opnamedag
Ziezo, en nu aftellen tot het zover is! Als er ondertussen vragen zijn, kan je steeds bij ons terecht.
Groetjes;

Gevraagd/gezocht
Verloren in de kleuterblok: grijze trui van Bumba bedrukt met roze letters (maat 80-86). Indien gevonden
bezorgen in 1e kleuterklas voor De Ganck Tess. Bedankt! Tess en de mama
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