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E D I T O R I A A L!
De kerstversiering wordt opgeruimd, de lichtjes gaan weg en de
kinderen zijn terug volop aan het werk. Na de verfrissende
vakantie zijn we allemaal klaar om er terug in te vliegen.
We wensen graag iedereen een geweldig 2013 vol geluk,
gezondheid en toch enkele volgehouden nieuwjaarsvoornemens!
Beste wensen!
Jana

AGENDA
 vrijdag 11 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

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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Leefschoolnieuws van de redactie
Eerste en vooral mijn beste wensen voor 2013.
Ik wens jullie een aarde die wat afkoelt, een economie die wat opveert, een ongelijkheid die wat afneemt,
een solidariteit die wat toeneemt en een berg enthousiasme en positivisme om dit waar te maken in 2013.
Inschrijfperiode voor broers/zussen en kinderen personeel is gestart en duurt nog tot en met donderdag
28/02/2013. Vanaf 1 maart 2013 kunnen de resterende plaatsen door anderen aangevuld worden.
Oproep verkiezingen schoolraad:
De kandidaturen voor coöptatie moeten voor 1 februari 2013 ingediend worden bij directie/secretariaat
(volgens vastgelegd model) .
De reeds verkozen leden coöpteren tussen 26/02/2013 en 10/03/2013 twee leden uit de lokale sociale,
economische en culturele milieus.
Momenteel zetelen Maaike Afschrift, Bene Lamote, Nancy Verliefde, Els De Lange, Izabel De Wilde en
Katrijn Lamps als rechtstreeks verkozen leden in de nieuwe schoolraad.
Wijziging bedrag zwemmen:
Ik kreeg de melding van het zwembad van Zottegem dat vanaf januari 2013 het zwemgeld voor onze school
€ 1,20 bedraagt i.p.v. € 1,10. Deze aanpassing geldt voor het derde leerjaar en de kleuters. De overige
kinderen blijven gratis zwemmen.
“Hoe voel ik mij op school”
Naar jaarlijkse gewoonte zullen alle kinderen van de lagere eind januari het “hoe voel ik mij op school”boekje invullen. Hierbij peilen we telkens naar het welbevinden, de betrokkenheid en de competenties van
elk kind. In leefgroep 5 geven de kinderen ook weer wat ze goed vinden aan de school en wat nog beter
kan. Na de analyse met het team wordt dit verder individueel en/of in groep opgenomen. Ook in de loop
van februari zal een tweede leefgroepvergadering plaatsvinden waarbij ouders en leerkrachten de kans
hebben om de klaswerking onderling te bespreken. De exacte datum volgt eerstdaags.
Martine
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LEEFGROEPBERICHTEN
Leefgroep 1 | Schel pjes
Lieve ouders,
We hebben maandag 4 nieuwe schelpjes verwelkomd en het waren al mooie dagen met hen!
Lena, Jackie, Mare en Titus : we wensen jullie een fijne tijd toe in de Leefschool!
Aangezien we nu de kaap van 22 overschreden, hebben we onze organisatie herbekeken om zoveel
mogelijk tegemoet te kunnen komen aan de geborgenheid en welbevinden van elk kind.
Concreet houdt dit in dat we alle dagen (behalve maandag) starten met een gemeenschappelijk onthaal.
Daarna worden de schelpjes in 2 groepen gesplitst.
Beide groepen zijn samengesteld uit peuters en eerste kleuters en vormen een vaste groep, nl. de
mosseltjes en de oesters.
De kinderen worden in de klas of in de zaal begeleid door Sanne, Veerle of Katrijn. Gedurende die week
krijgen alle kinderen gelijklopende activiteiten aangeboden.
Voor verdere vragen of bedenkingen kan je terecht bij ons of bij Martine.
Groetjes en lieve wensen voor jullie allen voor het nieuwe jaar!
Sanne, Veerle en Katrijn.

Leefgroep 2 | S child padjes en kikke rtjes
Dag allemaal,
Voor iedereen een fantastisch en mooi 2013 toegewenst. In beide groepen werd nog wat doorgefeest met
lekkers en cadeautjes voor de klas want Annelot, Marik en Arne vierden hun 6de verjaardag. Een hele
dikke proficiat voor jullie drietjes!!! Deze week ruimden we het kerstgerief op, hebben we allemaal
getekend in onze VRIJE-TEKSTENMAP, veel gespeeld in onze hoeken en we sprokkelden ook al wat
ideeën voor een nieuw project. Hopelijk kunnen we volgende week samen met juf Valentine beslissen wat
het zal worden. Nog veel rusten hé Valentine, en hopelijk doet jouw rug volgende week al wat minder pijn.
Groetjes Sofie.

Leefgroep 3 | Zeepaa rdjes en maanvisje s
Hallo iedereen,
Eerst en vooral willen wij iedereen een gelukkig 2013 wensen!
Dat al jullie dromen en wensen mogen uitkomen.
Deze week zijn de maanvisjes en de zeepaardjes gestart met het thema 'van tijd tot tijd'. Hierbij leren we
de dagen van de week, de maanden van het jaar, de seizoenen, enz.
We zijn in het begin van de week gestart met het maken van een eigen weekkalender, die we dan thuis
kunnen gebruiken om onze week te plannen. Ook hebben we een liedje geleerd over de maanden, zodat
we goed deze goed kunnen!
Verder gaan we ook nog een maandkalender maken voor in de klas waar iedereen
aan zal meegeholpen hebben.
Groetjes,
de juffen
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Leefgroep 4 | Gekko’s
Leve de kinderrechten!
Beste ouders, na een zéér intensief project doen we het nu een beetje rustiger aan en verdiepen we ons in
het thema ' kinderrechten'.
Deze week zijn we dus gestart met een heel boeiend onderwerp ' de rechten van het kind '.
Wat is een recht ? Waar komen deze rechten vandaan ? Wat zijn kinderrechten ? Wanneer ben je
meerderjarig ? Zijn kinderrechten in alle landen hetzelfde ? Wat moet een land doen om het verdrag na te
leven ?...
Ahv getuigenissen van over de hele wereld leren de kinderen op een ludieke en interessante manier kennis
maken met de verschillende rechten. Deze week maakten we kennis met 'het recht op leven', 'het recht om
vrij te zeggen wat je denkt', 'het recht op een eigen naam en nationaliteit', 'het recht om op andere plaatsen
op te groeien', 'het recht op ontspanning en vrije tijd', 'het recht op bescherming' en 'het recht op onderwijs
op maat'.
We verdiepten ons deze week in 'het recht op een gezond leven' dmv een groepswerk. De kinderen zijn in 5
verschillende groepjes verdeeld : de verkenners, de experten, de journalisten en de gidsen.
Ieder groepje voert een deeltaak uit van het recht. Atlassen worden geraadpleegd, woordenboeken,
tijdschriften... Er worden collages gemaakt, artikels voor onze wereldkrant, een rollenspel opgevoerd...
Volgende week zullen we het kinderrechtlied aanleren en reizen we verder van Afrika naar Amerika. Reizen
jullie mee met ons ?
Carmen en de gekko's

Leefgroep 4 | Stokstaa rtje s
Maandag hebben we een verhaal gehoord over de woordstok. Dinsdag hebben we de woordstok gemaakt.
Woensdag hebben we een nieuw takenbord gemaakt. Ons nieuw project gaat over bouwen.
Touche en Arthur
Ik ben nog op zoek naar ouders die willen helpen breien op woensdag. Heb je zin en tijd, laat dan zeker iets
weten !
Dank, Leen

Leefgroep 5 | Fenik sen
Beste lezertjes,
Juf Sofie was maandag jarig en dat hebben we dinsdag goed gevierd.
We hebben ook een nieuw project gekozen: hoe leven de dieren
Donderdag zijn de meisjes van het vijfde naar het CLB geweest. We waren maar met twaalf in de klas,
lekker rustig!
Groetjes,
Nina en Levi.
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Leefgroep 5 | Wolkenvangers
Er was eens .... een meisje, Eline.
Op 7 januari moest ze vroeg opstaan want het was weer school.
Die dag ging ze dus weer aan het rekenen, lezen, kletsen met vriendinnen, turnen en zingen.
Op dinsdag mocht ze een project voorstellen. Er werd gesprokkeld en reclame gemaakt.
Ze hoopte natuurlijk dat voor haar project zou gekozen worden. Het was afwachten .... ah, daar is de juf
met de uitslag van de stemronde....
oe, spannend!! En het nieuwe project wordt: ‘Hoe maak je kleren?’
Woensdag gaf haar vriendin een schitterende expo over paarden. Wat leuk, het leven op een manege!
Donderdag mocht Eline samen met haar vrienden vragen en doe-dingen bedenken voor het nieuwe
project.
Joepie! We gaan het modemuseum in Antwerpen bezoeken!
En zo leert Eline van dag tot dag bij op haar leuke school.
En over 5 weken krokusvakantie!
van Liesl

Leefschoolnieuws van de redactie
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 volwassenen!
Vandaar deze enthousiaste oproep: lieve ouders en leerkrachten, haal al je talenten uit de kast en schrijf je
vanaf nu in. 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. Of speel
je zelf in een groep?
 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!
 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!
 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 en maak 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)
Noteer nu in je agenda:

9 maart 2013: VRIJ PODIUM
met aansluitend FUIF!!!!

aan allen een wondermooi talentvol 2013!
Izabel

e

flashboem | 18 jaargang | nummer 16 | 11 januari 2013 | flashboem@leefschool.be

Verslag leerlingenraad
Verslag leerlingenraad van vrijdag 21 december:
De toiletcontroleurs doen goed hun best. Zij volgen dagelijks de stand van zaken op. De toiletten liggen er
netjes bij. Proficiat aan iedereen ! Hou vol . Vanaf januari starten 2 leerlingen van de feniksen met de
controles.
Aan het boekentassenrek van de wolkenvangers is een plank stuk. Martine geeft dit door aan Djuro.
Er zijn minder strips in de opvang omdat de opvangdame deze niet allemaal ter beschikking stelt maar wel
op regelmatige tijdstippen de strips wisselt.
Volgend schooljaar worden geen kerstpakjes meer aangekocht. Dit jaagt ouders op kosten en vraagt van
de kinderen zelf geen enkele inspanning. Volgend jaar mogen verwent het ene kind het andere kind en kan
daarvoor op school iets maken of uitwerken. Dit is een veel mooier gebaar en het komt vanuit het kind zelf.

MOS
En wat als zeeslakken en andere schaaldieren mede door ons toedoen schade oplopen?
Onderzoekers stelden via microscopische onderzoek vast dat de buitenste laag van slakkenhuisjes rare
afbrokkeling vertoonden. De afbrokkeling zou veroorzaakt worden doordat het zeewater tegenwoordig
veel zuurder is dan voorheen. Deze verzuring van het zeewater zou het gevolg zijn van de CO2 uitstoot
waarmee wij onze lucht vervuilen en uiteindelijk dus ook het zeewater. Maar nader onderzoek in het lab
toonde aan dat ook koralen, weekdieren en andere diertjes met een hard omhulsel hieronder lijden.
De enige manier om de verzuring in zee en oceaan tegen te gaan en deze dieren te redden is minder CO2
produceren.
Misschien toch die verwarming een tikkeltje lager zetten en een extra trui en een extra paar sokken
aantrekken of de auto voor korte afstanden iets vaker aan de kant laten staan.

Bron: EOS magazine, januari 2013

Gezocht
Eli (maanvisjes) is zijn pennenzak verloren op school. Het is een gele pennezak, met rits bovenaan. Al zijn
spullen, oa een nieuwe pen, zitten erin. Graag een seintje aan Barbara (0474 816327) of afgeven in de klas
van de maanvisjes of zeepaardjes als je hem zou gevonden hebben. Alvast bedankt!
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