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AGENDA

Dag lieve lezers,

 facultatieve dagen:
maandag 12 november 2012
dinsdag 21 mei 2013
 vrijdag 21 september: forum
 woensdag 26 september: veldloop
 donderdag 4 oktober: werkgroep PR
 vrijdag 5 oktober: schoolfotograaf
 zaterdag 13 oktober van 13.00 tot
17.00: herfstwerkdag
 dinsdag 16 oktober:
leefgroepvergadering voor alle
groepen
 woensdag 17 oktober: pedagogische
studiedag (geen school)
 vrijdag 26 oktober: rapport + sing for
the climate
 ma 29/10 tot en met vrij 2/11:
herfstvakantie
 dinsdag 6 november: oudervereniging

Vandaag was het de eerste keer om de Flashboem alleen op te
maken. Ik denk dat het wel aardig gelukt is.
Veel leesplezier!
Jana

Aandacht
Betreft opvang:
Gelieve vooraleer je kind vertrekt uit de opvang steeds de
opvangdame te verwittigen en de lijst te ondertekenen.
Voor de kinderen die alleen naar de muziekschool gaan vragen
wij de ouders dit op een briefje te noteren en aan Martine te
bezorgen.
Direct na schooltijd worden de kinderen overgestoken aan de
Groenweg/Keiberg. Kinderen die later vertrekken worden niet
meer begeleid om over te steken aan de Groenweg/Keiberg
omdat de opvangdame er alleen voor staat en zij haar groep niet
mag verlaten.
Facturen enkel te storten op rekeningnummer
BE28.0682.0573.6320 met juist referentienummer. Gelieve de
oude rekening ….-34 niet meer te gebruiken.
Dank voor uw medewerking.
Martine

MENU
 Zie website

DEADLINES
 Elektronische inzendingen stuur je
voor donderdag 14.00u naar
flashboem@leefschool.be
 Inzendingen op papier dienen voor
woensdag 11.30u binnengebracht te
worden op het secretariaat.
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LEEFGROEPBERICHTEN
Leefgroep 1 | Schelpjes
O Ridder Zonder Vrees, wil jij voor mijn paard zorgen?
Die Schelpjes toch, ze vlogen er direct in met een project 'hoe kunnen we één dag ridder of prinses zijn?'.
Dus als je in onze klas op bezoek komt; schrik niet en val vooral niet over alle attributen! We lazen een
prachtig prentenboek over 'De vlinder van prinses Ling', maakten ons zo mooi als een prinsen, knutselden
een zwaard en schild en speelden nadien daarmee een evenwichtsspel tegen een andere ridder. Wat was
dat moeilijk, zelf zonder elkaar te duwen vielen we zo van het verhoogje af!
Silas had muziek meegebracht en ook al kwamen er geen woorden in voor we hoorden er zo de koning in
rondstappen en zijn wachters. Wat we nadien samen in de zaal nabootsten en diep onder de indruk van
waren. Volgende week beleven we nog een weekje ridders en prinsessen en gaan we onder andere Ridderen Prinsessenbroodjes maken, want we zijn nog vol enthousiasme!
Groetjes, Katrijn.

Leefgroep 2 | Kikkertjes en Schildpadjes
Hoi allemaal,
Terug wat nieuws uit onze klasjes. Bram kreeg tijdens de grote vakantie een broertje bij: Warre!!! Proficiat.
Op vrijdag vierden we Lobke haar 5de verjaardag met lekkers voor alle kinderen. En in beide klassen groeit
een nieuw project : STENEN.
We willen allerlei stenen verzamelen, bekijken en bestuderen. Dus: breng allemaal stenen, keien,
mineralen, baksteen, speksteen, iton,.... mee. Meer info over ons projectverloop kan je lezen op de
projectblaadjes die meegegeven worden in het mapje van je kind.
Vele keiharde groetjes van Valentine en Sofie.

Leefgroep 3 | Zeepaardjes en Maanvisjes
Hallo iedereen,
Wij hebben ons eerste project van het nieuwe jaar gekozen.
Rarara... wat is het geworden?
Welke planten en dieren zijn er in het bos?
Met als eindproduct een zoektocht in het bos.
Breng gerust veel ideetjes en materiaal mee dat we kunnen gebruiken.
Groetjes,
De juffen
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Leefgroep 5 | Feniksen
Hallo allemaal,
We gaan verkiezingen houden voor de leerlingenraad. Het is voor de feniksen en de wolkenvangers. De
verkiezingen voor de beide klassen worden apart gedaan. Iedereen die meedoet met de verkiezingen moet
een campagne voeren. Daar zijn we mee bezig.
We hebben ook een liedje geleerd (sing for the climate)
We hebben ook geoefend voor de veldloop.
Het vijfde leerjaar had zijn eerste toets van Frans, en die verliep heel goed!
Helena en Levi

Leefgroep 5 | Wolkenvangers
Liefste flashboemertjes
Deze week waren wij druk bezig met onze verkiezingen: affiches maken, stemhokjes ontwerpen,
campagne voeren, opzoekwerk afwerken, ...
We leerden ook het klimaatlied ‘sing for the climate’. In de les leerden we hoe wij (ja, ook wij kinderen!)
zuiniger kunnen omgaan met energie om zo onze aarde wat te sparen. Verder in het MOS-rubriekje vind je
onze tips terug.
Wij verwachten ook jullie allemaal zaterdag om 15u op het marktplein in Scheldewindeke om luidkeels mee
te zingen:
We need to wake up
We need to wise up
We need to open our eyes
And do it now now now
We need to build a better future
And we need to start right now
We’re on a planet
That has a problem
We’ve got to solve it, get involved
And do it now now now
We need to build a better future
And we need to start right now
Make it greener
Make it cleaner
Make it last, make it fast
and do it now now now
We need to build a better future
And we need to start right now
No point in waiting
Or hesitating
We must get wise, take no more lies
And do it now now now
We need to build a better future
And we need to start right now
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Leefschoolnieuws van de directie
Adressenlijst:
Volgende week zal er aan elk oudste kind een adressenlijst meegegeven worden zodat iedereen naam,
adres, telefoonnummer van elk kind heeft.
Fietsencontrole:
Afgelopen woensdag was er een fietsencontrole en mogelijkheid tot registratie door de politie. Er was een
grote opkomst en de meeste fietsen waren in orde. Dit verdient alvast een pluim.
Leerlingenraad:
Eerste leerlingenraad gaat van start op dinsdag 25 september om 8.45u in de speelzaal van de lagere.
Breng gerust je ideeën mee of geef ze door aan de afgevaardigden van je groep.
Martine

MOS
Hier gaan we met z’n allen voor … toch?
Sing for the climate!
Ook jij kunt meehelpen…
… om klimaatverandering tegen te gaan. Door energie te besparen! En dat is echt heel eenvoudig. Met een
paar kleine aanpassingen in je eigen huishouden of door simpelweg iets bewuster te handelen kan je
gemakkelijk 20 procent energie besparen. Goed voor de natuur én voor je portemonnee. Hier vind je
makkelijke tips voor al die kleine beetjes, die samen echt verschil maken!
Energie besparen in huis:
* Kijk bij de aanschaf van apparaten naar het energielabel
* Laat apparaten zo min mogelijk op stand-by staan
* Haal opladers die niet in gebruik zijn uit het stopcontact
* Hang de was op mooie dagen lekker buiten te drogen
* Gebruik led-lampen of spaarlampen
* Doe verlichting en verwarming uit in de kamers waar u niet bent
* Isoleer uw huis
* Schakel over op groene stroom of groen gas * Gebruik FSC-hout om ontbossing tegen te gaan
* Eet de groenten van het seizoen en fruit uit België
* eet wat minder vlees
* Neem een douche (geen bad) en douche een minuut korter
* Print niet alles uit
* Gebruik groene stroom
* Kies bij aanschaf zo veel mogelijk voor energiezuinige of milieuvriendelijke producten
* Recycle zoveel mogelijk materialen
Energie besparen onderweg
* Kies bij aanschaf voor een energiezuinige auto
* Gebruik de fiets voor korte ritjes
* Rijd met de auto gelijkmatig en rustig, dat scheelt stress en benzine
* Beperk het aantal vliegreizen
* Controleer af en toe de bandenspanning van uw auto
(bron: http://www.wnf.nl)

Samen voor een mooie toekomst!
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Greenteam
De eerste weken van September voorbij, een nieuw begin en de eerste activiteit in het nieuwe schooljaar
die traditiegetrouw de herfstwerkdag is!
Iedereen die een hart heeft voor de buitenspeelruimte van onze kinderen is hartelijk welkom zaterdag 13
oktober van 13.00 tot 17.00.
Op het programma staan :

snoeien van de hagen, onkruid wegdoen, opruimen van de speelruimte en de plaats
naast de containerklas, onderhouden van de kleutertuin, het kippenren, etc.

Werkmateriaal is in beperkte mate aanwezig, dus gelieve zelf zoveel mogelijk mee te
brengen.

Misschien zag je al dat de wilgentipi verdwenen is omdat hij in het werkgebied stond.
We zoeken dus ook iemand die tipimadam of meneer wil worden en daar zijn/haar
schouders wil onderzetten.

En omdat we dan ook wilgentenen nodig hebben iemand die voor de 13de oktober zijn
wilgen zal snoeien :-)

We zijn daarnaast ook op zoek naar iemand die die namiddag de catering wil verzorgen
(lees : koffie/thee zetten, afwassen).
Een hele zoektocht dus en oja, taarten voor de lustige werkers zijn ook steeds welkom!
Tot dan!
P.s: De opbrengst van een eerder Leefschoolfeest en een fuif ging integraal naar het Greenteam ter
verrijking van het buiten spelen. Met het geld kwamen de cavia's er, de kruidentuin, de banden en
aanplantingen, een kleutertuin met groentebakken, fruitstruiken en -boom, allerlei materiaal om de natuur
te exploreren, werkmaterialen voor de kinderen en onszelf en werd er in het lagere allerlei
buitenspelmateriaal aangekocht dat weldra aangeboden zal worden. Iedereen die toen op het feest was of
bloemen aankocht en dit zo mee financierde: dank je wel!

Godsdienst
Graag wens ik de ouders en kinderen te bedanken die afgelopen zondag aanwezig waren in de startviering.
De leefschool was er talrijk vertegenwoordigt. Laten we het vuur nu maar enthousiast aanwakkeren.

Oproep
De werkgroep PR gaat opnieuw van start.
Wij zijn nog op zoek naar ouders met briljante ideeën om onze school nog meer naambekendheid te geven
in Oosterzele en omstreken. We willen vooral nog meer jonge ouders met peuters bereiken.
Daarnaast gaan we ook op zoek naar een verkoopactiviteit waarbij we geld inzamelen voor de aanschaf van
kleuterfietsen en ICT-materialen. Voel je het al kriebelen kom dan zeker langs op donderdag 4 oktober om
20u in de leraarskamer. Heb je wel een idee maar kan je er niet bij zijn geef dit dan door via mail aan
bs.oosterzele@g-o.be.
Tot dan.
Kaat, Geert, Pieter, Lieven en Martine
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Sing for the climate
Lieve zangertjes en muzikanten,
morgen zaterdag 22 september zijn jullie van harte welkom op het marktplein van Scheldewindeke om mee
te zingen voor het klimaat.
Bekijk nog gauw eens het clipje of surf naar www.singfortheclimate.be en laat van je horen!
Op vrijdag 26 september doen we het allemaal nog eens over met de Oosterzeelse scholen. Jullie kinderen
kennen het lied en zullen het graag luidkeels meezingen. Ondertussen zullen ze ook via hun juf de inhoud
van de actie begrijpen.
En nu mijn oproep aan mijn muzikale ouders: willen jullie graag het lied mee begeleiden? Het zou
fantastisch zijn mochten de kinderen ondersteund worden door een echt orkest waarin van klein tot groot
deelneemt. Speel jij een instrument? Kan je dirigeren? Kan je een tweede stem uitschrijven? ...
Neem gerust contact op met mij. Dan maken we er samen een mooi project van. Voor onze kinderen hun
toekomst!
Aan alle kinderen die een instrument spelen,
jullie mogen jullie instrument meebrengen naar school op volgende data:






maandag 1 oktober
maandag 15 oktober
donderdag 25 oktober
vrijdag 26 oktober
Dan repeteren we samen het lied ‘sing for the climate’.
Mag ik vragen om thuis of samen met je muziekleerkracht het lied al in te oefenen?
Partituren en lied zijn terug te vinden op www.singfortheclimate.com onder rubriek ‘materiaal’
dankjewel!
Bel of spreek me gerust aan!
Izabel
0494196666

Veldloop
Beste lopertjes
Woensdag 26 september is het zover, onze veldloop. Jullie kunnen allemaal op de school jullie
boterhammetjes opeten om nadien samen te voet naar het loopparcours te gaan.
Wie wil mag natuurlijk ook naar huis gaan eten. Maar wij spreken af om 12u45 op het voetbalveld van
Oosterzele, gelegen Hogeveld te 9860 Oosterzele.
Wat mogen jullie zeker niet vergeten:

sportkledij met sportschoenen

een veiligheidsspeld om je deelnamekaartje mee op te hangen aan je t-shirt
ste

Om 13u30 starten de kinderen van het 1 leerjaar met het lopen.
Het einde is voorzien omstreeks 14u30.
Wij vragen jouw kind op te halen op de terreinen waar de loopwedstrijd plaatsvindt.
Ouders, grootouders, tantes, nonkels,… kom zeker supporteren.
Wanneer jullie nog vragen hebben, altijd welkom!
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Wanneer je op school blijft eten gelieve me een seintje te geven zodat ik weet wie blijft!!!
Sportieve groetjes,
Marjolein

Oudervereniging
Verslag vergadering oudervereniging 18 september 2012
1.

Welkom

2.

Wat met de oudervereniging schooljaar 2012 - 2013

20 u

Doorheen de vergadering werd grondig gereflecteerd over de werking van de oudervereniging en de
ouderparticipatie meer specifiek.

-

-

Grote Thema’s:
Hoe kunnen we meer ouders warm maken om mee hun schouders te steken onder een aantal
leefschoolactiviteiten? Hoe maken we ouders bewust van hun engagement t.o.v. de leefschool?
Hoe kunnen we er voor zorgen dat er meer opbrengst is bij leefschoolevents, zodat een aantal
schoolteamprojecten gerealiseerd kunnen worden met financiële steun van de oudervereniging?
Hoe creëren we een sfeer van samenhorigheid onder de alle ouders?
Daarom:
Ook een oudervereniging laten plaats vinden tijdens schooluren in de veronderstelling dat er ook een groot
aantal ouders zijn die zich overdag wel maar ’s avonds niet kunnen vrijmaken om de vergaderingen bij te
wonen.
Aan het schoolteam wordt gevraagd een doelen / dromen- lijst op te stellen zodat aan de ouders duidelijker
kan worden voorgesteld waar de opbrengst van de verschillende activiteiten concreet naar toe gaat.
Onderstaand werden al een aantal activiteiten concreet uitgewerkt naar data en voorbereiding op een
oudervereniging. Ook werden al een aantal ouders bereid gevonden om deze activiteit mee op te starten.
Het spreekt vanzelf dat er nog bijkomende overlegmomenten gepland zullen worden.
Elke activiteit wordt mee ondersteund door een aantal leden van het schoolteam. Na een volgende
personeelsvergadering zullen de namen aangevuld worden.
Nog suggesties voor een activiteit ? Stuur gerust door !!!!
Vergaderingen

Activiteiten
26/10
Sing for the climate
Herfstwerkdag 13/10 van 13 tot 17
uur

6/11 Ochtend oudervereniging
om 8.50u
8/11 Avond oudervereniging om
20u

11/1
Nieuwjaarsreceptie

e

en

avond

Greenteam ( Katrijn )
Djuro
Nicole
Kristy

24/11
Vrij podium voor kids
Met “Etinge”

19/2
ochtend
oudervereniging

Wie + overlegmomenten
Schoolteam ( Izabel )

Wim / Guy
Nicole / Elena ( komen al een
eerste keer samen op 26/9 )
Peter en Annemie ?
Nicole
Kristy
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9/3
Vrij podium voor ouders
Met aansluitend fuif
Maart / april
Lentewerkdag
7/5
Ochtend
oudervereniging

en

Wim
Greenteam ( Katrijn )

avond
21/5
Avondmarkt Kermis Oosterzele
1 /6
Leefschoolfeest

PR team ( komt al een eerste keer
samen op 4/10 )
Schoolteam / Nicole voor
coördinatie

6/11 – 8/11 agenda:
3.

Vrij podium voor de kids
“ Etinge “
Nieuwjaarsreceptie
Leefschoolfeest
Doorlopende werkgroepen
Greenteam

Organiseren herfst- en
lentewerkdag en nog zoveel meer

Katrijn ( en Djuro ) zorgt voor een To
Do lijst en een Wish lijst.

PR/promo

Gaan verder ideetjes uitdenken om
leerlingeninstroom te vergroten en
de school verder in de kijker te
brengen.
Gaan ook verkoop uitdenken met als
doel opbrengst maken.

Nog enthousiaste ouders gezocht om
mee te werken.
Do.4/10 om 20u eerste bijeenkomst

Praatcafé

Organiseren de praatcafé’s –
koffiecafé’s

Tom en Guy stellen zelf agenda op
rekening houdend met de
oudercontacten waarop zeker een
praatcafé georganiseerd kan worden.

Communie/lentefeest
Za.21/04
20 jaar Leefschool

An, Ellen, ouders met communicant,
feesteling van vorig jaar
Voorbereiding viering voor
schooljaar 2013 - 2014

4.

Mededelingen

-

Rond het gegeven “ kinderfuif” wordt aan het schoolteam gevraagd een kader uit te werken waarin
rekening gehouden wordt met het pedagogisch signaal dat aan de leerlingen gegeven wordt.

-

Rond de energiefiets wordt aan het schoolteam gevraagd om de zinvolheid van de aanwezigheid van een
dergelijke fiets te bevragen, rekening houdend met de kostprijs en de duurzaamheid van de fiets.

-

Graag herbekijken op een volgende oudervereniging: duurzame markt / 2de handsbeurs kledij. Wie wil dit
opnemen ? Wanneer kan dit gepland worden ?

-

Graag opnemen op een volgende oudervereniging: aankoop materiaal voor de opvang voor en na school.

-

Er werd opnieuw een verzekering afgesloten ifv van activiteiten georganiseerd door de oudervereniging.
Kristy ( mama Stan, Marik, Jurre )
e
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Te koop
TE KOOP
Meisjesfiets 22’’ van het merk Alpina
-

3 versnellingen
Dubbel remsysteem: hand- en terugtraprem
Voor- en achterlicht + reflectoren
Mandje aan het stuur
In perfecte staat
Nieuw gekocht voor € 320, nu te koop voor € 100

Ben je op zoek naar een stevige, hippe fiets voor meisjes tussen 6 en 9 jaar, neem dan contact op met
Chris, de mama van Margot (Wolkenvangers) en Brent (Stokstaartjes) op het nummer 0474/016.999.
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