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E D I T O R I A A L!
Hallo aan alle Flashboemers!
De laatste tijd is het heel erg druk op school en ik zou graag eens
alle ouders bedanken die al zoveel hebben geholpen bij de
projecten, uitstappen en de optredens!
Hartelijk, hartelijk bedankt!!
Hopelijk kunnen we morgen veel enthousiaste
marsepeinverkopers zien, zodat we er een toffe verkoopdag van
maken.
Tot morgen!

AGENDA
 zaterdag 24 november:
vrij podium en etinge
 maandag 26 november:
vergadering Lentefeest om 19u30
in de refter.

MENU
 Zie website

DEADLINES
Leefschoolnieuws van de directie
Een drukte van jewelste … foto’s, marsepein, optreden, etentje,
projectuitstappen, workshops, vergaderingen, … ja je weet wat
doen op de leefschool !

E te n tje :
Gelieve er rekening mee te houden dat je nog tot maandag 19/11
tot 9 uur kan inschrijven voor het etentje van 24/11. Omdat de
aantallen dan doorgegeven worden aan de traiteur is het niet
meer mogelijk om daarna nog bestellingen te plaatsen. Denk er
ook aan om de betaling cash of via overschrijving vooraf te
regelen. De tickets voor de maaltijd en drank zijn af te halen aan
de kassa aan de inkom van de refter. Dank voor jullie
bereidwilligheid.

 Elektronische inzendingen stuur je
voor donderdag 14.00 u naar
flashboem@leefschool.be
 Inzendingen op papier dienen
voor woensdag 11.30u
binnengebracht te worden op het
secretariaat.

Sc h oo lf o to ’ s:
Ook geld of foto’s van de schoolfotograaf ten laatste tegen
maandag 19/11 aan de juf bezorgen. Ik regel dan alle
bijbestellingen zodat deze voor de kerstvakantie in jullie bezit
zijn.
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Niet vergeten: morgen grote marsepeinverkoop !
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Schoolbus: belangrijke info!
Din s dag 2 0 no vem be r :
Op dinsdag 20 november 2012 zal de avondregeling van de bus een beetje later starten.
De bus zal maar rond 16u15 terug zijn met de kinderen van het eerste leerjaar van Sea Life. Nadien zal de
bus onmiddellijk de kinderen van de bus naar huis brengen.

W oe n s dag 21 n ovem be r:
De schoolbus rijdt niet op woensdagmiddag en kan dus de kinderen niet naar huis brengen.
Dank voor jullie begrip.

LEEFGROEPBERICHTEN
Leefgroep 1 | Schelpjes
De Schelpjes zijn blij want we hebben 2 nieuwe vriendjes in de klas: Felix (broertje van Hanno en Jora) en
Finn. Nu hebben we een Finn, nog een Finn en een Finna. En rarara; we vinden ze alledrie even leuk!
Ze hebben een fijne start gehad en ze zitten nu al in ons hart! Welkom lieve jongentjes en we wensen jullie
een mooie tijd toe op onze school!
Je zag misschien ook nog 2 andere nieuwe gezichten rondlopen bij ons. Ze heten Barbara en Hanne en
volgen in onze klas een observatiestage.
De herfst is langzaamaan overgegaan in een nieuw project want Kobe onze klaspop is ziek geworden. Kom
maar eens kijken; hij staat vol rode plekjes!
We hebben dan maar onze kring ingericht als dokterskabinet, want nu willen we alles weten over ziek zijn
en de dokter. We spoten rode verf met een spuit op een groot blad papier; wat was dat leuk. kato duwde zo
hard op de spuit dat de rode verf over de tafel heen aan de andere kant op de grond spoot! Ai, ai, dokter
Kato, jij zal nog wat moeten oefenen! Guus was erg bezorgd en vroeg zich af of de rode verf in de spuit
bloed van Kobe onze klaspop was. We hebben ook alle mandarijnen van het Tuttifruttiproject geperst en
proefden ook het sap van citroen en appelsien, een echt gezondheidsdrankje!
En weten jullie al dat wij nu kunnen sorteren van klein naar groot. Wat is dat moeilijk!
Niet schrikken als we volgende week met plaaster rond onze pols thuis komen, want we gaan met
gipsbanden werken!
Lieve groet, Katrijn
P.S. elk Schelpje heeft een eigen schuifje waar ze al hun werkjes instoppen. De schuifjes raken stilletjesaan
overvol; vergeten jullie niet het schuifje van jullie kind af en toe te ledigen?

Leefgroep 2 | Kikkertjes en Schildpadjes
Hoi lezertjes,
Eerst en vooral proficiat aan Wolf, hij vierde zijn vijfde verjaardag. Voor Thor, Jolan Mama en papa ook een
heel dikke proficiat met de geboorte van hun zusje/dochtertje: MEREL, welkom meisje.
In beide groepen lopen de projecten op wieltjes: de kikkertjes zijn dino's gaat spotten in Brussel en de
schildpadjes gingen op zoek naar antwoorden over bomen in het bos. Hierbij kregen we de hulp van
Hannes, de papa van Bram: hij is boomverzorger en wist ons dus heel wat te vertellen over bomen. Dikke
merci aan Nathalie(Xandres) en Marijke(Kobe) om mee te begeleiden.
Vanaf volgende week mogen de schildpadjes alle info over sterren, ruimte,... meegeven naar school zodat
we ons volgend project kunnen op starten.
Groetjes Valentine en Sofie.
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Leefgroep 3 | Zeepaardjes en Maanvisjes
Hallo
Deze week hadden heel wat zeepaardjes en maanvisjes leuke dingen mee over ons nieuw project 'hoe is het
leven onder water?'. De vele interessante boeken zullen ons deze week verder helpen om te weten te
komen hoe al die mooie kleurrijke visjes leven in het water.
Ook hadden vele kinderen prachtige schelpen mee waar we bijna een eigen strand mee kunnen leggen!
Maar hiervoor zijn ze te mooi :)
Volgende week dinsdag 20 november gaan we met z'n allen
naar Sealife. Verdere info hierover volgt nog.
Blub,
de juffen

Leefgroep 4 | Gekko’s
Dag lezers!
De gekko’s zijn nog volop bezig met hun project “Hoe organiseer je een restaurant?”. De genaaide
placemats zien er al heel erg mooi uit en de taakverdeling voor de organisatie van het restaurant is
gemaakt. De datum komt snel dichterbij, dus we werken goed voort.
Groetjes, de gekko’s

Leefgroep 5 | Feniksen
Dag lieve lezertjes,
Dinsdag zijn we begonnen met ons opzoekwerk over seksualiteit
Donderdag hadden we een Franse toets .En hebben een leuk liedje geleerd in het Frans (happy birthday).
Vandaag 16/11/12 was het Andreas zijn verjaardag
Nina en Pim

Leefgroep 5 | Wolkenvangers
We zijn de week begonnen met een dagje gezellig thuis blijven.
De volgende dag zijn we er onmiddellijk in gevlogen met een zonnig project.
In de kilte van een mistige woensdagochtend vernamen we het droevige nieuws van het heengaan van de
papa van Andreas.
In de loop van de week hebben we, gedreven door de wind, ons project verder afgewerkt en op vrijdag
hadden we onze regenboogateliers.
Ik wens jullie nog een fijn en zonnig weekend.
Dit was het flashboom bericht van Liesl Deveugle
Nog een prettige dag verder, daaaag.
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Zoekertje maanvisjes
We zijn op zoek naar een boek 'De Boom In' van de bibliotheek Lede.
Willen jullie eens kijken of dit boek toevallig in jullie boekenkast terecht is gekomen?
Het boek is verdwenen na het vorige project: 'Wat leeft er in het bos'.
Alvast bedankt,
Nele (mama van Myrthe)

Marsepeinverkoop
Ik wil heel graag alle kinderen bedanken die de afgelopen weken al zo hun best deden om onze marsepein
te verkopen. Zo werden er al 500 marsepeinstaafjes verkocht. Super!!! Zaterdag willen we heel graag nog
eens zoveel verkopen in onze gemeente, maar dit kunnen we natuurlijk niet alleen. Er schreven zich reeds
al enkele enthousiaste verkopers in op het volgende adres: verkoop@leefschool.be. Iedereen die morgen
nog een beetje tijd heeft in zijn drukke agenda van harte welkom op de leefschoolverkoop. Voor de
allerkleinsten is er in het kleuterblok opvang voorzien door juf Sofie en juf Sanne. Wie een hele dag komt
helpen kan ook rekenen op een broodlunch.
Aan de verkopers die thuis een leuke boodschappenmand hebben, gelieve ze mee te brengen. Dit is handig
om de staafjes mee te nemen op de verkoop. Graag vragen we ook om zoveel mogelijk fluo-hesjes aan te
trekken voor de veiligheid op straat.
Dan alleen nog hopen dat de zon ook van de partij wil zijn!
tot zaterdag!
juf Kaat en het pr-team

MOS
Beste Sint,
We hebben een goede tip voor jou, omdat we weten dat u erg begaan bent met het milieu. Als jou pieten
binnenkort speelgoed voor de kinderen kiezen kunnen ze hier misschien mee op letten:

Voo r de k lein tje s :
knuffels uit natuurlijke materialen (tevens best ook antiallergisch),
speelgoed allerlei vervaardigd uit hout met een FSC- of PEPC keurmerk,
puzzels uit kringloopkarton en bedrukt met plantaardige inkt …

Voo r de gr o tere n :
coöperatieve spellen rond leefmilieu of duurzame ontwikkeling, leren kinderen milieubewust te leven en
tevens ook nog eens echt samenwerken, bij deze spellen is er geen winnaar of verliezer, de kinderen
strijden immers samen tegen 1 tegenstander in het spel en willen 1 zelfde doel bereiken,
een verrekijker, microscoop of een ander toestel waarmee ze kunnen observeren en hun kennis over de
natuur kunnen uitbreiden,
Misschien kunnen de pieten er ook op letten dat ze speelgoed met batterijen zoveel als mogelijk vermijden,
sommige toestelletjes werken ook met herbruikbare batterijen en dat is al een beter alternatief, denkt u
ook niet?
Beste Sint, we willen u nu reeds bedanken om uw hulp en wachten nu reeds ongeduldig op uw komst.
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Gymland svs woensdagnamiddag
Op woensdag hebben er enkele kinderen van leefgroep 3 deelgenomen aan Gymnastiekland.
Het was een hele leuke namiddag waarbij de kinderen heel veel hebben bewogen.
Aan alle kinderen die hebben deelgenomen een grote pluim.
Foto's van de namiddag zullen te zien zijn op de website.
Sportieve groeten,
Juf Marjolein

Sterke papadag op vrijdag 23 november: warme oproep!
Op vrijdag 23 november is het Sterke Papadag! We zoeken zoveel mogelijk papa’s die zóóóóó sterk zijn dat
ze de tafels uit de refter kunnen verplaatsen om alles klaar te maken voor het vrij podium en de etinge de
dag erna. De sterke papa’s zijn welkom om 08.50u (graag een mailtje naar Martine martine@leefschool.be)
en om 15.00u (graag een mailtje naar elena.lievens@arteveldehs.be) . De sterkste papa krijgt drie zoenen
van de vrouwelijke crew ter plaatse 

Zedenleer
Het verslag van de 1ste vergadering (di. 13 november) is via mail doorgestuurd of met uw kind
meegegeven. Graag nodig ik jullie uit op de volgende vergadering die op maandag 26 november om 19u30
in de refter zal doorgaan.
Agendapunten zie verslag.
Groeten, juf Ellen
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Afscheid van Klaas
Beste leefschoolvrienden,
droef nieuws in onze schoolkrant. Deze week hebben we met veel verdriet
afscheid moeten nemen van Klaas, papa van Andreas uit leefgroep 5.
We wensen Jo en Andreas heel veel sterkte de komende periode. Dat Klaas
als een onvergetelijke, bijzonder mooie man een plekje mag innemen in
onze herinneringen. We zullen hem missen.
De kinderen van N5 en N6 krijgen nog een aparte brief met info mee.
juf Izabel
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