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E D I T O R I A A L!
Kijken
hoe het licht
wandelt
over het land
met schaduw
aan de hand
hoe de ruimte
vorm krijgt
van zien
hoe het ene jaar voor het volgende wisselt
Mooier misschien ...

AGENDA
 vrijdag 13 januari: nieuwjaarsreceptie
 dinsdag 19 februari om 20 u:
oudercomité
 woensdag 20 februari om 8 uur:
oudercomité
 woensdag 6 maart: pedagogische
studiedag
 zaterdag 9 maart: vrij podium
 zondag 21 april: receptie
communie/lentefeest
 dinsdag 21 mei: facultatieve dag
 woensdag 22 mei: pedagogische
studiedag
 zaterdag 1 juni: leefschoolfeest
 dinsdag 25 juni: oudercontact
 donderdag 27 juni: proclamatie
 vrijdag 28 juni: halve dag school

We wensen u alle goeds toe voor het nieuwe jaar!!!
Het leefschoolteam

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 2 | De schild padjes en k ikkertjes
Ho, ho, ho,
De laatste weekjes werd hard gewerkt aan het invullen van rapportjes, het maken van nieuwjaarsbrieven,
het versieren van de klas, het afronden van project,...
De schildpadjes hebben op donderdag 13 december hun zelfgemaakte raket gelanceerd o.l.v Aster
waarvoor dank!!!! We sloten ons project af met een uitstap naar de Sterrenwacht van Armand Pien te
Gent.(bedankt Balder en An om mee te gaan op uitstap)
We vierden niet alleen ons kerstfeestje maar ook twee jarigen deze week: Kobe werd 4!!! en Fleur werd 5!!!
Proficiat kindjes en bedankt mama's voor al dat lekkers.
Bekijk ook eens de mooie foto's van onze uitstap naar het bos en de lancering van de waterraketten.
Bedankt Nathalie (Xandres) voor dit mooi beeldmateriaal.
Wij wensen iedereen een heel mooi eindejaar en een fantastisch nieuwjaar!!! Valentine en Sofie.

Leefgroep 5 | Fenik sen
Beste lezertjes,
Wij (Luna en Maura) zijn jullie verslagschrijvertjes voor vandaag.
Vorige week vrijdag hebben wij onze tentoonsteling gedaan.
Maandag was Lola jarig en was ze ziek.
duuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuus,
Heeft ze op dinsdag haar traktatie gedaan.
We doen nu al een week of 2 een verwenweek en vrijdag komen de cadeaus aan de beurt.
donderdag is fun
Groeten van
Luna en Maura...

Leefgroep 5 | Wolkenvangers
Dag lieve lezertjes!!!
Wij hebben ons voorbereid op de zeer grote toets over seksualiteit. Natuurlijk komt Nieuwjaar er ook aan
en dus hebben we onze brief gemaakt. Dinsdag was het Arthur zijn verjaardag. Als verjaardagsspel hebben
we de Weerwolven van Wakkerdam gespeeld. Woensdag zijn we gaan zwemmen. Vandaag vierden we ons
kerstfeestje.
Pretttige vakantie iedereen!
Runa
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Leefschoolnieuws van de redactie
Betreft inschrijvingen voor het schooljaar 2013-2014:
Vanaf maandag 7 januari 2013 t.e.m. donderdag 28 februari 2013 is de inschrijvingsperiode voor broers en
zussen vanaf het geboortejaar 2011 van kinderen die al school lopen bij ons en voor kinderen van personeel
(voorrangsregel). Vanaf vrijdag 1 maart2013 vanaf 8 uur kunnen de resterende plaatsen door anderen
ingenomen worden. Gelieve voor de inschrijving de SIS-kaart van je kind mee te brengen.
Heb je info nodig voor vrienden of kennissen dan kan je dit steeds aanvragen via secretariaat of Martine.
ste
de
Voor volgend schooljaar is er nog plaats in de kleuterklasjes, 1 leerjaar en 5 leerjaar. Indien er geen
plaats meer is dan kan je alsnog je kind inschrijven en wordt dit genoteerd in het inschrijvingsregister. Bij
elke inschrijving weet je sowieso of de inschrijving effectief is of je kind op een wachtlijst komt en op welke
plaats je kind dan staat.
Nieuwjaarsreceptie:
Noteer alvast vrijdag 11 januari 2013 van 18.00u tot 20.30u in jullie agenda want dit belooft terug iets heel
speciaals en sfeervol te worden. Jullie zijn allen van harte welkom.
Resultaat verkiezingen nieuwe schoolraad:
Volgende kandidaten zetelen vanaf 1 april 2013: Bene Lamote, Maaike Afschrift en Nancy Verliefde. Veerle
Van den Berge is eerste opvolger. Proficiat.
Oproep voor coöptatie schoolraad:
Momenteel kunnen alle geïnteresseerden zich kandidaat stellen om via coöptatie opgenomen te worden in
de schoolraad. Hiervoor zijn 2 kandidaten nodig. Heb je interesse of wens je meer info dan kan je dit
verkrijgen via directie/secretariaat.
Opbrengst vrij podium en etentje van 24/11/2012.
Eindelijk zijn alle rekeningetjes binnen en kon de afrekening gemaakt worden. Dankzij de vele vrijwilligers
en de grote opkomst hebben we een winst van € 1783,32. Hiermee worden zeker al kleuterfietsen en
Zweedse banken gekocht. Hartelijk dank nogmaals aan iedereen die hieraan heeft deelgenomen.
Beste wensen:
Aan iedereen fijne feestdagen en een gezond en spetterend 2013 toegewenst. Geniet van jullie vakantie en
tot maandag 7 januari 2013.
Martine
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Vrij podium
Dag beste ouders,
na het geweldige succes van onze kinderen is het nu aan jullie: op 9 maart organiseren wij opnieuw een vrij
podium. Deze keer uitsluitend voor volwassen!
Vandaar deze enthousiaste oproep: lieve ouders en leerkrachten, haal al je talenten uit de kast en schrijf je
in vanaf januari. Hier een paar ideeën maar deze lijst is zeker niet volledig:




breng je graag een lied? Solo of in groep? Onze leefschoolband wil je graag begeleiden.



speel je graag toneel? Iets ernstig? Een komedie? Tragedie? (Misschien het leefschoolteam imiteren of
zoiets of ‘Het leven zoals het is: leefschool’)?









hou je van poëzie? Lees maar voor!

speel je een instrument en wil je graag in onze band? Speel je liever iets solo? Of een duet? Een trio?
Zoek elkaar maar op. Er zit veel talent op school!

toon je graag een zelfgemaakt filmpje?
breng je graag een sketch?
kan je goochelen? Jongleren? Acrobatie?
een dansshow?
presenteer je graag?
...
Alles kan! Denk erover na de hele kerstvakantie en maak daarna elkaar warm om mee te doen. Het wordt
vast een onvergetelijke editie!
Bel of mail naar izabel.dewilde@telenet.be (juf Izabel N6) of vrijhem@skynet.be (Wim, papa Roel) of
lore.degrieck@telenet.be (Guy, papa Briek en Hasse)

9 maart 2013: VRIJ PODIUM met
aansluitend FUIF!!!!
Noteer nu in je agenda:

aan allen een wondermooi einde van 2012 en een zachte overgang naar iets nieuws,
Izabel
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