e

18 jaargang | nummer 21 | 22 februari 2013 | redactie: Jana

E D I T O R I A A L!
Dag lezers
Deze winter heeft ons bijna allemaal goed te pakken gekregen.
Zoveel kinderen en juffen hebben de griep of een andere ziekte
te pakken gehad!
Laten we hopen dat deze ziektegolf bijna gedaan is en dat we
met een gezond leefschool naar de lente kunnen uitkijken.
Alvast veel beterschap aan de laatste zieken, verzorg jullie goed!
Groetjes
Jana

Leefschoolnieuws van de directie
Inschrijvingen voor het schooljaar 2013-2014.
t.e.m. 28/02/2013 loopt de voorrangsperiode voor broers/zussen
en kinderen van personeel vanaf het geboortejaar 2011. Vanaf
vrijdag 1 maart 2013 vanaf 8 uur kunnen de resterende plaatsen
door anderen ingenomen worden. Gelieve voor de inschrijving de
SIS-kaart van je kind mee te brengen.
Leefgroepvergadering kleuters:
Deze gaat door op woensdag 27/02 van 18.30u tot 19.30u voor
leefgroep 2 (K2/K3) en van 19.30u tot 20.30u voor leefgroep 1
(peuters/K1). Tijdens de leefgroepvergadering kunnen ouders
samen met de juf de klaswerking bespreken of kunnen creatieve
ideeën samen met andere ouders vorm doen krijgen. Hopelijk
kunnen we op je aanwezigheid rekenen. Tot dan.
Martine

AGENDA
 maandag 25 februari: 19u vergadering
Lentefeest voor ouders van
feestelingen
 woensdag 27 februari:
leefgroepvergadering kleuters
 donderdag 28 februari:
kleuterzwemmen K3
 woensdag 6 maart: pedagogische
studiedag (geen school)
 zaterdag 9 maart: vrij podium en fuif
 dinsdag 12 maart: leerlingenraad
 vrijdag 29 maart: rapport
 zondag 21 april: receptie
communie/lentefeest
 dinsdag 23 april: leerlingenraad
 donderdag 25 april: zwerfvuilactie voor
leefgroep 5
 dinsdag 7 mei: oudervereniging om
8.45u en om 20.00u
 dinsdag 14 mei: scholengordel
leefgroep 5
 dinsdag 21 mei: facultatieve dag
 woensdag 22 mei: pedagogische
studiedag
 dinsdag 28 mei: leerlingenraad
 zaterdag 1 juni: leefschoolfeest
 dinsdag 18 juni : leerlingenraad
 maandag 25 juni: rapport
 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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LEEFGROEPBERICHTEN
Leefgroep 2| Kikkertjes en schildpadjes
Dag allemaal, wat een ziekenboeg in onze klas. Na zowat alle kinderen is Sanne nu ziek geworden. Kom
maar snel terug liefste juf, we missen je!
Liesl en Luca waren jarig en we hebben hen elk een dag in het zonnetje gezet. Dank je wel voor de
traktaties en klaskado en het leuke feest! Lang zullen jullie leven en HIEPHIEPHIEPHOERA!
En misschien zagen jullie een nieuw jongentje rondstappen in onze klas. Hij heet Jack en gaat lachend de
dag door. Welkom lieve schat, we zijn blij met jou in onze klas!
We verwelkomden ook het broertje van Kato, hij liet lang op zich wachten, maar nu is hij geboren! Welkom
Artuur!
Nog 3 puntjes om mee te geven ...
-9 maart is het vrij podium op school. Wil je graag iets tonen dan ben je hartelijk welkom! En wie liever
toeschouwer is ; even welkom!
- elk schelpje heeft een schuifje in de klas. Denken jullie eraan die regelmatig leeg te maken?
-we merken dat ouders steeds vaker hun kind laten ontbijten in de klas. Dit is niet de bedoeling en kan
slechts uitzonderlijk.
groetjes van alle schelpjes en tot volgende week!

Leefgroep 2 | Kikkertjes en schildpadjes
Hallo iedereen,
Onze batterijtjes zijn weer opgeladen en ook bij de kinderen merken we veel enthousiasme om terug aan
een nieuw project te beginnen. In bijde groepen werd gesprokkeld samen met onze twee stagiaires:
welkom juf Joni en juf Lien. Veel plezier met onze kindjes en bij het uitwerken van de projecten. Juf Joni
(schildpadjes) start maandag een project rond het lichaam en juf Lien (kikkertjes) zal rond insecten en
planeten werken. Gelieve tegen maandag boeken, materiaal i.v.m deze onderwerpen mee te geven. Joni
en Lien zullen dan aan de hand van de meegebrachte materialen samen met de kinderen een
projectplanning opstellen (hoofdje/hartje/handje).
Vele groetjes Sofie en Valentine.

Leefgroep 4 | Gekko’s
Hallo,
Net voor de krokusvakantie rondden we ons thema/project rond kinderrechten af. Maandag maakten we
een kinderrechtenspeurtocht in Gent en gingen op zoek naar de rechten van het kind. Gepakt met rugzak,
regenkledij en -schoeisel, maakten we een wandeling en bezochten we plaatsen die te maken hadden met
kinderrechten. De speurtocht startte om 9u30 en eindigde om 12u. We verdiepten ons tijdens deze tocht in
het recht op een eigen ideeën en een godsdienst, op spel en vrije tijd, op 'geen kinderen in de cel', op
verzorging, op informatie, op wonen, op onderwijs, op het samenkomen met anderen en om een
vereniging op te richten, op zorg en liefde, op een eigen naam en een nationaliteit vanaf de geboorte, op
bescherming tegen kinderarbeid, op een eigen mening en inspraak.
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Moe maar voldaan vervolgden we onze tocht naar een Italiaanse pizzeria waar we heerlijk konden genieten
van de Italiaanse keuken en het gezellig samen-zijn. De gekko's kozen nl. unaniem om met het
overgebleven geld van hun restaurant zélf eens lekker te gaan eten. Bedankt juf Kaat, Djuro, Nancy en
oma Rune om ons te begeleiden op onze avontuurlijke tocht, wij hopen dat je er evenveel van hebt genoten
als wij!
Donderdag volgde dan een projecttoets voor het vierde leerjaar en een evaluatiemoment rond het project.
Na de krokusvakantie starten we met een nieuw project, benieuwd wat dat gaat worden!
Carmen en die gekke gekko's!
Deze week was Giel maandag jarig .Op zijn verjaardag hebben we ijstaart gegeten .
En hij mocht een spelletje kiezen en het was schippertje mag ik over varen .
Dinsdag hebben we geturnd op de speelplaats met ballen.
Donderdag en vrijdag hebben we een kort, nieuw thema, we leren over het lichaam en we moesten alles
bespreken.
We weten nu hoe de baby er uit komt en we moesten in de speeltijd ondersteboven hangen en ons fruit
tegelijkertijd opeten. Dit deden we om te leren hoe de slokdarm werkt.
Groetjes van Bo en Moira

Leefgroep 5 | Feniksen
Hello iedereen,
Maandag was het een beetje wennen want de vakantie was gedaan .
Dinsdag hebben we Ellis haar verjaardag gevierd, ze had wonderschone cupcakes mee
we hebben ook onze zoo afgewerkt en vanaf volgende week maandag mogen jullie komen kijken .
Donderdag zijn we begonnen met leren leren.
Tot volgende week!
van: Astrid, Levi en de feniksen.
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Leefschoolnieuws van de directie
Waar veel mensen samen zijn hoor je aan de ene kant gejuich en aan de andere kant gemor. Vaak heeft dat
te maken met onduidelijkheden die zijn ontstaan. Daarom wil ik de rol van onze ouders in onze school nog
even toelichten. Deze tekst werd jaren geleden opgesteld met de teamleden en wordt steeds aan alle
nieuwe leerkrachten doorgegeven. Vanaf volgend schooljaar zal deze tekst ook in het schoolreglement
opgenomen worden.
Martine
Rol van de ouders.
De betrokkenheid van de ouders in een school als de onze is heel bijzonder. Ouders zijn participanten in het
schoolgebeuren die zich moeten kunnen herkennen in de eigenheid van de school. Wij durven beroep doen
op hun ondersteuning van ons werk. Die betrokkenheid is een typische, onmisbare troef van het
methodeonderwijs omdat kinderen dan hun realiteit niet opgedeeld zien in een thuis- en een schoolwereld
maar als een totale entiteit.
Van de ouders wordt verwacht dat zij regelmatig het agenda, de pakketten en/of werkbladen inkijken en
ondertekenen. Zij kunnen, liefst na afspraak, steeds terecht bij de begeleider voor vragen omtrent de
leerprestaties of gedragingen van hun kind.
Leefgroepvergaderingen worden ingericht om de klaswerking toe te lichten, een bijzonder project in te
leiden of geïntegreerde werkperiodes (vb. bos-, zee-, plattelandsklas,…) voor te stellen. De deelname aan
die leefgroepvergaderingen is zeer wenselijk om te kunnen spreken van een open, echte dialoog.
De ouders van alle kinderen treffen elkaar op een bijeenkomst van de oudervereniging. Dit is een
overkoepelende vergadering die alle geledingen van de school samenbrengt. De bijeenkomsten worden bij
het begin van het schooljaar vastgelegd met de ouders. Het ouderforum wordt georganiseerd om grote
veranderingen toe te lichten.
Ook de kennis en de deskundigheid van de ouders spreken wij graag aan. Bij het uitbouwen van de
projecten is de inbreng van professionele ervaringen vaak heel nuttig. Het aanbod van interessante
bezoeken, ideeën of actieve medewerking kan alleen de ervaringen van onze kinderen ten goede komen.
Onze wekelijkse schoolkrant, flashboem, is het aangewezen kanaal om berichten aan elkaar door te geven.
Deze flashboem is steeds terug te vinden op onze website www.leefschool.be. Ook op de website vind je
meer informatie over onze school.
Ouders in de klas, mee op uitstap:
Waar mensen samenwerken kan er altijd een spanningsveld ontstaan tussen enerzijds betrokkenheid, het
streven naar openheid en communicatie en anderzijds de nood aan discretie en omzichtigheid. Deze
gedragscode voor ouders die regelmatig helpen in de leefgroep is uit dit spanningsveld gegroeid.
1°a) wie helpt komt voor de klas en niet voor eigen kind
b) je gaat discreet om met wat je ziet of hoort
c) bij bedenkingen en bij onverantwoord gedrag van leerlingen raadpleeg je de leerkracht
2°Wie als ouder slechts af en toe kan komen helpen in de leefgroep spreekt op voorhand af met de
leerkracht wat de bedoeling is van de aanwezigheid in de groep, louter een kijkje komen nemen of een
handje toesteken. Wie komt helpen spreekt duidelijk af welke taken zij/hij kan opnemen.
3°Ouders die twijfels hebben omtrent didactische zaken, vragen best onmiddellijk uitleg aan de leerkracht.
Het is niet meer dan normaal dat ouders op vlak van didactiek zelf ook veel kunnen bijleren.
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4°De leerkracht draagt de uiteindelijke verantwoordelijkheid over het reilen en zeilen in de leefgroep. Hij/zij
heeft het best zicht over de gang van zaken op de werking in de leefgroep. Wie hierover bedenkingen heeft
kan zich best opnieuw richten tot de leerkracht of directie. Ouders staan de leerkrachten bij, wat niet
hetzelfde is als hen vervangen. Wie als ouder onaanvaardbaar/onverantwoord gedrag waarneemt
(onveiligheid, onbeleefdheid,…) grijpt best zelf in en meldt deze situatie aan de leerkracht.
5°Ouders die op het afgesproken tijdstip niet aanwezig kunnen zijn, worden gevraagd de leerkracht
(school) tijdig te verwittigen, zodat deze eventueel de planning kan aanpassen. Indien mogelijk zoeken de
ouders liefst zelf naar een mogelijke vervanging.
Ook voor de kinderen werd een code betreffende de medewerking van ouders opgesteld.
“Jullie komen dikwijls met veel verschillende volwassenen in contact. Jullie hebben ook al gemerkt dat
iedere volwassene anders is: iedereen reageert op een andere manier, legt de zaken anders uit, is wat meer
of minder streng en heeft ook vaak verschillende verwachtingen. Ook jullie zijn allemaal verschillend. De
ene keer ervaar je die verschillen als iets prettigs, op andere dagen valt je dit al wat moeilijker.
Ouders die komen helpen in de klas spannen zich in om alles op school goed te laten verlopen. Om goed
met ouders te kunnen samenwerken verwachten we ook een inspanning van jullie.
Aan de ouders hebben we gevraagd zoveel mogelijk op dezelfde manier met jullie te werken zoals jullie
gewoon zijn met de leerkracht van je leefgroep. Dat kan evenwel niet altijd. Om een goede samenwerking
te bereiken, hebben we enkele leefregels vastgelegd.
1° je doet wat de ouder vraagt, ook al is dit anders dan wat je gewoon bent om te doen. Ben je het er niet
mee eens, dan bespreek je dit achteraf met je leerkracht.
2°je blijft beleefd
3°de algemene regels die je volgt bij de leerkrachten, volg je ook bij de ouders, vb. doorwerken aan je
opdracht, opruimen na je werktijd, rustig zijn,…
4°je helpt de ouders wegwijs maken in de gang van zaken in je leefgroep of op school.”
Middagopvang:
Dit gebeurt door personeel van de school. Hier gelden dezelfde regels en afspraken als tijdens de
schooluren. De kinderen kennen de afspraken (zie leefregels schoolreglement)
Voor- en naschoolse opvang:
Dit gebeurt door personeel van de gemeente. Ook hier gelden dezelfde regels en afspraken als tijdens de
schooluren.
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Vrij podium en fuif
Beste sympathisanten,
ik kan alvast meedelen dat 9 maart een spetterend gebeuren zal worden.
De acties lopen goed binnen! Ja, ja, wie er niet kan bijzijn, zal vast en zeker wat missen.
Zowel ouders als teamleden komen meer dan verrassend uit de hoek. Talent in overvloed!
Reserveer dus maar je babysit tot in de late uurtjes.
Wie van het vrij podium of dansen een dipje of hongertje krijgt, kan die avond heerlijk smullen van vers
gebakken frietjes in onze leefschool-frietbar!
Kortom, ‘t wordt feesten!! Welkom allemaal!
Binnenkort zal je een rooster zien hangen in de kleuter- en lagerzaal waarop je eventueel kan intekenen om
hier of daar een handje toe te steken.
We zoeken o.a. mensen om vrijdag 8 maart na school de refter te transformeren tot een feestzaal.
Voor zaterdag is vooral hulp gevraagd achter (voor) de bar of aan de afwas.
En .... zondaghelpers worden getrakteerd op een brunch bij de opkuis, vanaf 10u!
Mail of bel juf Izabel!
izabel.dewilde@telenet.be 0494196666

Gezocht
Over overvloed en tekort …
Broederlijk Delen heeft momenteel een campagne lopen onder de slogan “Geef Molly een kans … en stop
de honger”; hiermee willen zij de strijd tegen honger aanbinden in Noord-Oeganda.
Op de website van Broederlijk Delen vindt je naast de uitgebreidere informatie betreffende de campagne
ook een leuke foodtest bestaande uit 7 vraagjes. Beslist een aanrader om de test eens te doen, ongetwijfeld
krijg ook jij een andere kijk op je omgang met voedsel.
Wie de campagne wil steunen kan dit ook via Roswitha (mama van Linde, Ruben en Astrid), zij fietst ten
voordele van de campagne Dwars door België, een sponsortocht waarvoor ze nog vele sponsors zoekt.
Meer info kan je via Roswitha verkrijgen.
Bij deze wensen we haar al veel succes bij de voorbereidingen en uiteraard ook tijdens de tocht.
www.broederlijkdelen.be

Zedenleer
Graag nodig ik de ouders die de voorbije vergaderingen hebben gemist, uit op maandag 25 februari 2013
om 19u00 in de leraarskamer of refter. Daar zal nog eens een overzicht gegeven worden van het
Lentefeest zodat iedereen een duidelijk zicht krijgt.
Ouders die reeds aanwezig waren op de vorige vergaderingen, hoeven niet meer te komen. Zij hebben
normaal gezien alle info gekregen. Maar ook zij blijven welkom!
Groeten, juf Ellen
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Dwars door Afrika
Hoi vrienden!
Velen weten dat Noord-Zuid en Milieu m'n "dada" zijn ... De
Wereldwinkel, Broederlijk Delen, 11 11 11 kunnen al jaren op mijn
actieve inzet rekenen.
Daarnaast ging ik enkele jaren geleden mee op inleefreis naar Bolivia
en ben ik ook al enkele jaren vrijwilliger op Wereldkamp. Ik geloof nog
steeds heel erg in de visie 'mensen in het Zuiden kansen geven'.
Ik vond het dan ook tijd om nog eens iets extra te doen.

Samen met 72 andere enthousiastelingen grijp ik ook mijn kans en ga ik de uitdaging aan om geld in te
zamelen door meer dan 400 km te fietsen Dwars door België op 8 - 9 - 10 juni.
Met de campagne ‘Geef Molly een kans ... en stop de honger’ willen we de honger bestrijden in NoordOeganda.
Dat gebied werd 20 jaar lang geteisterd door oorlog en gewapende conflicten. Daardoor is veel
landbouwkennis verwaterd en is er geen gereedschap om te boeren of geld om koeien of geiten te kopen.
Molly staat symbool voor de vele boerenfamilies die de handen uit de mouwen steken om hun akkers
opnieuw vruchtbaar te maken en zo de honger te bestrijden.
Wil je mij sponsoren? Dat mag natuurlijk. http://www.broederlijkdelen.be/doe-mee/dwars-doorbelgie/deelnemers?view=action&id=67&Itemid=98462
Je kunt er een online gift doen. Of stort gewoon op het rekeningnummer BE13 0000 1171 1839 met deze
mededeling +++300/1400/03337+++.
Geef je liever zo iets in de hand, dan zorg ik er voor dat het op de juiste rekening terecht komt.
Op de homepagina van Broederlijk Delen vind je heel wat extra informatie terug.
Ik hoop op jullie steun te mogen rekenen en ik beloof m'n beste beentje voor te zetten. De trainingen zijn
alvast gestart.
Supporters langs het parcours zijn ook welkom :-)
Groetjes,
Roswitha
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