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E D I T O R I A A L!

AGENDA

Dag iedereen

 vrijdag 30 november: leerlingenraad
 zaterdag 1 december tot woensdag
12 december: verkiezingen
schoolraad
 donderdag 6 december: sint en piet
komen vanaf 12.30 u in de klas
 woensdag 12 december: instapdag
nieuwe peuters
 vrijdag 14 december: forum
 woensdag 19 december: rapport
 woensdag 19 december:
leerlingenraad
 donderdag 20 december:
oudercontact

Binnenkort komt de sint langs op onze leefschool en de kinderen
zijn nu al enthousiast en zingen allerlei sintliedjes.
Nog even wachten en dan kunnen we genieten van het grote
bezoek!
Jana

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.

e

flashboem | 18 jaargang | nummer 12 | 30 november 2012 | flashboem@leefschool.be

Leefschoolnieuws van de directie
Het vrij podium en het etentje:
Op zaterdag 24/11 konden weer honderden mensen genieten van een echt leefschoolspektakel.
Ik zag vele blije gezichten zowel bij kinderen, ouders als personeelsleden. Na de fantastische momenten
van dans, muziek, poëzie, acro, toneel, crea,… werd iedereen lekker en sfeervol verwend tijdens het
etentje. Langs deze weg wil ik iedereen die heeft bijgedragen tot het welslagen van deze avond een DIKKE
MERCI toewensen. Zonder jullie hulp was het niet gelukt. Daarom is op een leuke, goed georganiseerde
wijze samen school maken zo belangrijk.
Verkiezingen schoolraad:
Alle kiesgerechtigden hebben een oproepingsbrief, een stembiljet en de voorstelling van de 4 kandidaten
ontvangen via hun kind. Gelieve uiterlijk op 12 december het stembiljet onder gesloten omslag terug te
bezorgen per post of tegen ontvangstbewijs. Indien het stembiljet wordt afgegeven aan de juf dan zal zij
“voor ontvangst” in de agenda van je kind noteren. Geef je het stembiljet op het secretariaat of aan directie
af dan ontvang je een ontvangstbewijs. Hartelijk dank voor jullie medewerking.
Komst van sint en piet:
Op 6 december komen sint en piet naar onze school. Zij zullen samen met Martine aan elke klas een bezoek
brengen en kadootjes uitdelen. Wij kijken er echt al naar uit…
Martine
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LEEFGROEPBERICHTEN
Leefgroep 2 | K ikkertje s en Schild padjes
Hoi,
Bij de schildpadjes hangt er een gezellige drukte: alle kleuters zijn bezig met knutsels. De ene maakt een
raket de ander een sterrenkijker en nog iemand anders is bezig met het maken van een vliegend schoteltje.
Allemaal ruimtespullen. Onze donkere sterrenhoek werd deze week al heel vaak bezocht en ook onze
reuzeraket begint vorm te krijgen. Hij begint zelf verdacht veel op een Sint-raket te lijken.
Bij de kikkertjes werd het project afgesloten en hebben de kinderen nog dino-skeletten en dino-eieren
gamaakt. Alle kinderen hebben het project positief geëvalueerd en bereiden zich nu voor op de komst van
de lieve Sint.
Valentine en Sofie.

Leefgroep 3 | Zeepaa rdjes en Maanvisje s
Hallo iedereen,
Vorige week hebben wij de papa van Eli in onze klas mogen verwelkomen om ons iets meer te vertellen
over de kleinste diertjes van de zee. Wij hebben allemaal ook in een microscoop mogen kijken, dat was wel
eens uniek. Heel erg bedankt papa van Eli!!!
Op Dinsdag 20 november is niveau 2 naar Sea Life geweest. Dit was er wel heel leuk. Rozemarijn was ook
met ons mee, heel erg bedankt hiervoor.
Wij hebben enkele demonstraties gekregen nadien zijn we zelf alles nog eens gaan bekijken en tot slot
hebben we ook eens op het strand geweest. We hebben daar geschreven in het zand, schelpjes gezocht en
eens goed gelopen op het strand. De kinderen hebben echt genoten van ons dagje weg EN we hebben heel
veel bijgeleerd.
Deze week hebben we nog verder gewerkt aan ons eindproduct (een onderwaterverhaal) en ons
opzoekwerk. Zodat we volgende week ons project mooi kunnen afronden.
Lieve groeten,
juf Marjolein

Leefgroep 4 | Stokstaa rtjes
Maandag hebben we met turnen zoals obers geoefend.
We hebben ook godsdient en zedenleer gedaan.
Dinsdag was het heel de dag project en de mama van luna is gekomen .
We hebben een voeldoos en placemat gemaakt.
Woensdag zijn we gaan zwemmen .
Donderdag is de verjaardag van juf jana.
En we zijn ons aan het voorbereiden voor het restaurant!
Vrijdag is ons restaurant!
Kom zeker eten, want je bent welkom!!!!!!!
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Leefgroep 5 | Wolkenvangers
Hallo beste flashboemers,
Wij hadden het voorbije weekend een spetterende show op de leefschool met mooie acts. ‘t Was
fantastisch! Dank aan allen die meehielpen.
Verder zijn we superhard aan het werken voor onze tentoonstelling over ons project seksualiteit. Deze is op
7 december van 13u30 tot 14u30. Hopelijk kom je ook. Hartelijk welkom!
Mathis

Marsepeinverkoop
De hoofdprijs werd al opgehaald. Proficiat familie De Keuster.
Aan de anderen: controleer jullie briefje nog eens goed want er liggen nog twee prijzen op een winnaar
te wachten.
Martine

MOS
Op algemene vraag nogmaals de energiebesparende tips voor in huis.
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
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Zedenleer
Het verslag van de 2de vergadering (ma. 26 november) is via mail doorgestuurd of met uw kind
meegegeven.
Groeten, juf Ellen

Proef eens een wijntje
Oxfam Wereldwinkel Oosterzele nodigt je uit voor een fairtrade wijnproefavond op donderdag 6
december om 20u in zaal De Rots in Scheldewindeke. 2 rode en 2 witte wijnen en een schuimwijn uit
eerlijke handel worden geproefd, met deskundige uitleg.
Gelegenheid tot aankoop van de gedegusteerde wijnen. Inkom 5€. Inschrijven tot 30/11
via wereldwinkeloosterzele@gmail.com met vermelding van het aantal personen of in de winkel,
Stationstraat 9 in Scheldewindeke.

e

flashboem | 18 jaargang | nummer 12 | 30 november 2012 | flashboem@leefschool.be

