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E D I T O R I A A L!
Gegroet aan alle Flashboemers
Het wordt een drukke periode met alle leefgroepvergaderingen
en de voorbereidingen voor de GWP’s. Dus laten we er een
drukke, maar leuke tijd van maken. We moeten nog even
wachten tot we kunnen vertrekken, maar we kunnen er al naar
beginnen uitkijken.
Tot de volgende Flashboem!
Groetjes
Jana

AGENDA
 maandag 4 maart: 19u30
leefgroepvergadering LG3
 woensdag 6 maart: pedagogische
studiedag
 vrijdag 8 maart: actuaquiz N6 (einde
15u00)
 zaterdag 9 maart: vrij podium
 dinsdag 12 maart:
leefgroepvergadering LG4 19u00 tot
20u30
 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 directie
Inschrijvingen:
Vanaf vrijdag 1 maart 2013 kunnen alle resterende plaatsen ingenomen worden. Gelieve telefonisch een
afspraak te maken met de directie (09/362.49.63) en de SIS-kaart van je kind(eren) mee te brengen. Wens
je eerst nog meer info over de leefschoolwerking dan kan je hiervoor eveneens een afspraak maken.
Tijdig op school:
Het valt mij op dat er de laatste tijd terug minder stiptheid is. Na het belgerinkel om 8.45u is nog niet
iedereen op de school. Leerkrachten dienen 15 minuten voor schooltijd aanwezig te zijn en kinderen
moeten ten laatste om 8.45u op de speelplaats zijn. Hopelijk doet iedereen de nodige inspanning zodat we
niet moeten overschakelen naar bepaalde maatregelen. Ik dank jullie al bij voorbaat voor jullie begrip.
Kringmoment krijgt terug het nodige respect:
Doordat de leerkrachten vanaf nu een kwartiertje voor de aanvang van de lessen aanwezig zijn hoef je als
ouder de kring niet meer te storen indien je nog snel iets wenst door te geven. Lukte dit niet of wens je een
langer gesprek dan kan je steeds een afspraak met hen maken voor een ander moment. De kring is een
heel belangrijk startmoment van de dag. Hierin wordt de dagactiviteiten besproken en kan de
groepsdynamiek verder uitgebouwd worden. Als ouder mag je “actief” deelnemen aan de kring. Je bent er
zoals altijd welkom.
Geen elektriciteit op 7 maart:
Donderdag 7 maart is er geen elektriciteit van 7.30u tot 15.00u omwille van straatwerken door Eandis. Wij
zullen de verwarming vooraf gans de nacht laten branden zodat de klassen alvast goed opgewarmd zijn.
Deur goed dichthouden is de boodschap. Geef voor alle zekerheid een extra trui mee voor in de loop van de
dag. Op 7 maart is er geen warme maaltijd mogelijk omwille van de afwas die niet kan gedaan worden.
Gelieve aan je kind een lunchpakket mee te geven. Er wordt geen kostprijs boterhameters aangerekend
omdat er die dag ook geen soepbedeling is.
Even ter herinnering:
Zoals eerder gecommuniceerd aan ouders en kinderen laten we enkel fruit toe in de voormiddagspeeltijd
en kan een koek in de namiddagspeeltijd. Voor de kinderen die op woensdag nog van 11.30u tot 12.30u in
de opvang blijven mogen de kinderen wel een boterhammetje meebrengen maar geen koek want dit mag
enkel in de namiddag.
Dank voor jullie begrip.
Mededeling:
Vaccinatie op school voor N1 en N5 in de voormiddag op 07/03.
K2 gaat naar CLB Wetteren op 13/06 in de voormiddag.
Vele warme groeten,
Martine

e

flashboem | 18 jaargang | nummer 22 | 1 maart 2013 | flashboem@leefschool.be

LEEFGROEPBERICHTEN
Leefgroep 1| Schelpjes
Weekbericht van 18 tot 22 februari
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
tractaties 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!
Weekbericht van 25 februari tot 1 maart
Dames en heren, hooggeëerd publiek
Welkom in ons circus, even geen muziek. Aan de slingers in onze kring kan je zien dat we een circus hebben
gemaakt. Daarin kunnen de leeuwen kunstjes doen maar ook de olifanten en de apen zijn aanwezig.
Kunstjes met hoepels en ballen worden er uitgevoerd in ons circus. Ook met stokken zijn we
leeuwentemmers die de leeuwen temmen. Met onze pruiken verkleden we ons als clowntjes. We
stempelden met onze rode neus en daar maakte Sanne een gek clowntje van. We konden dan kiezen of we
een blij, verdrietig, boos of bang clowntje wilden zijn. Dat bracht ons op een idee! We konden zelf een boos,
verdrietig of blij clowntje zijn. Clowns doen heel gek, die laten protjes (natuurlijk niet echt), die laten zich
vallen voor de grap,...
Veerle maakt met ons een clown van een ballon. Eerst onze deeltjes van het gezicht inkleuren en dan op
een ballon kleven.
De kinderen van de lagere klas die kunnen jongleren, fietsen met de eenwieler, diabolo of met de draaiende
bordjes kunnen bewegen kwamen hun talenten tonen aan ons! Wat was dat leuk om te zien, die kunnen er
nogal wat van!
Volgende week vrijdag (8maart) komt de mama van Pina een circus workshop geven aan ons. Dit samen
met de kindjes van het vijfde leerjaar. Dit zal doorgaan in de speelzaal van de kleuters vanaf 8.45 - 10.00.
Dus stipt op school aanwezig zijn is de boodschap!
Om de zaal qua drukte te ontlasten blijven vanaf nu de schelpjes in de klas. Vanaf de deur open gaat zal de
juf aan de deur staan en kijken welk schelpje de klas mag verlaten. Hopelijk gaat alles dan wat rustiger
verlopen in de zaal.
Veel slinger en springgroeten!
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Leefgroep 2 | Kikkertjes en schildpadjes
Hallo iedereen,
Onze projecten zijn weer van start gegaan!
Bij de kikkertjes gaat het over ‘de ruimte’ en bij de schildpadjes gaat het over ‘het lichaam’. Maar deze keer
werken de kinderen niet met Juf Valentine en Juf Sofie, maar met ons (Juf Lien en Juf Joni). Maandag zijn
we gestart met het bekijken van het materiaal. In de beide klassen was er veel materiaal aanwezig over het
project, bij deze dan ook heel erg bedankt! We hebben onze projectplanning (hoofdje/hartje/handje)
opgesteld en daaruit zijn veel leuke ideeën voort gekomen. De kikkertjes gaan onder andere een ruimtepak
maken en bij juf Joni hebben ze de organen en het skelet bekeken! We kijken er naar uit om de projecten
verder uit te werken.
Tot schrijfs!
Juf Lien en Juf Joni

Leefgroep 3 | Zeepaardjes en maanvisjes
Hallo iedereen,
Deze week deden we nog eens een yogalesje in lg3.
We werkten rond mandala's. We zijn eerst op zoek gegaan naar mandala's in de natuur. Daarna deden we
enkele spiegeloefeningen in de ruimte en op papier. Om tot slot tot een mooie groepsmandala te komen.
Deze zijn volgende week te zien in de klassen van de maanvisjes en zeepaardjes. We hebben weer genoten
van dit fijne yoga-moment.
We zijn nu al goed gestart met ons project 'hoe verzorg je een paard?'.
Dinsdag zijn de zeepaardjes naar de manege gegaan om te zien hoe het daar allemaal in zijn werk gaat.
Dankzij Siel zijn peter hebben we daar veel geleerd over de verschillende paarden, over hoe paarden zich
voelen, enz. Maar we hebben ze ook mogen borstelen en we hebben allemaal een ritje op een paard mogen
doen. Foto’s van dit bezoek volgen binnenkort op de website. Volgende week dinsdag (5/03) worden de
maanvisjes verwacht op de manege!
Ondertussen zijn de maanvisjes aan het leren hoe ze een paard moeten verzorgen, zodat ze dat goed
weten als ze naar de manege gaan. De zeepaardjes gaan dan stilletjes aan beginnen aan hun opzoekboek,
maar dit stap voor stap, want ondertussen leren zij ook nog wat bij!
Op maandag 4 maart gaat onze leefgroepvergadering door in de container om 19u30. Op het programma
staan volgende punten:

Info boerderijklas 17 tot 19 april

Opstart niveaulezen in N1

Verhuis naar nieuwbouw

Vragen en bedenkingen van ouders bij onze werking
Allen van harte welkom!
Tot dan
Groetjes, de juffen
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Leefgroep 4 | Stokstaartjes
Beste mensen.
Maandag hebben we ons project (Hoe bouw je een gebouw?) helemaal afgerond. De kinderen van het
vierde leerjaar hebben een toets over het project gemaakt. De kinderen van het derde leerjaar mochten
afdrukken van de mama van Niels inkleuren.
Dinsdag zijn we gaan turnen, we hebben heel de tijd gesprongen en schaarsprong geleerd.
Tijdens project hebben we geleerd over ons land en de wereld op kaarten. Woensdag was het breidag.
Donderdag, vandaag gaan we verder leren over de provincies, de steden en de rivieren van ons land, via
spelletjes op de computer.
Morgen sprokkelen we voor een nieuw project.
veel groetjes,
Helena, Touche en Reni
(en juf Leen een beetje)
Dag iedereen,
De kinderen van het derde en vierde leerjaar zijn volop aan het breien. Mogen wij vragen om zo snel
mogelijk een breizak (stoffenzak) mee te geven zodat hun werkjes mooi kunnen worden opgeborgen.
Op dinsdag 12 maart om 19u00 houdt leefgroep 4 een leefgroepvergadering waar we het over de GWP
zullen hebben. Alle ouders van leefgroep 4 zijn heel welkom !
Dank,
veel groeten
Leen

Leefgroep 4 | Gekko’s
Dag iedereen
Deze week hebben de Gekko’s geleerd over de veranderingen die gebeuren bij een jongen of een meisje in
de puberteit. Het was zeer interessant en we hadden veel vragen die we aan elkaar beantwoorden.
We hebben ook geleerd over de ademhaling, de vertering en de bloedsomloop. Die zijn een beetje
ingewikkeld, maar nu begrijpen we ze veel beter.
We wensen onze juf Carmen veel beterschap en hopen dat ze zich snel beter voelt!
Groetjes
De gekko’s
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Leefgroep 5 | Feniksen
Dag beste lezertjes,
Onze zoo is nog niet helemaal af
maar we gaan er in onze vrije tijd aan werken.
En we hebben vrijdag het forum gedaan over de zoo.
We zijn ook bezig met onze projecttoets te studeren.
Jammer genoeg was het ook nog deze woensdag de laatste keer dat we mochten
gaan zwemmen

, maar het leuke was dat we de hele tijd vrij mochten zwemmen.

Maura en Remi

Leefgroep 5 | Wolkenvangers
hallo iedereen,
wij zijn volop bezig met leren leren! Deze keer doen we dit a.h.v. het leren opmaken van een mindmap.
We werkten eerst een voorbeeld klassikaal uit. Daarna mogen we een tekst verwerken in duo. Tenslotte
zullen we ook ons eigen opzoekvraag individueel trachten om te zetten in een mindmap.
We hoeven deze keer niet thuis alles zelfstandig te studeren. Het maken van deze mindmap zal meetellen
als produkt-evaluatie (toets).
In niveau 6 verkennen we nog een volle week de kranten tijdens de taalles. We zijn levende journalisten die
dagelijks nieuwsfeiten lezen en bespreken. Die kennis slaan we zoveel mogelijk op om volgende week
hopelijk nog veel te weten voor de jaarlijkse actuaquiz. Spannend!
groetjes,
juf Izabel en haar wolkenvangers
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Actuaquiz N6
Aan de ouders van niveau 6!
Beste ouders,
zoals je wellicht al hebt vernomen van je zoon/dochter, doen we naar jaarlijkse traditie mee met de
actuaquiz in Wetteren.
We zijn tijdens de taallessen intensief bezig met het het verkennen van gevarieerde kranten om zoveel
mogelijk nieuws te vergaren.
De quiz vindt plaats in campus Kompas, Noordlaan 10, te Wetteren op vrijdagnamiddag 8 maart en eindigt
daar om 15u.
De bus kan ons wel brengen maar we rekenen erop dat jullie je kind ter plaatse kunnen komen ophalen.
Wie die dag niet vrij is, kan dit best melden zodat we zoveel mogelijk kunnen carpoolen.

Gezocht! Ouders die op vrijdag 8 maart kinderen en juf van niv.6 kunnen ophalen in
Wetteren, campus Kompas.
Gelieve onderstaand strookje in te vullen (of schriftelijk meedelen met je kind)
Ik ....................................................... (naam ouder) kan op vrijdag 8 maart, om 15u .................. (aantal)
kinderen ophalen in Wetteren en afzetten op de Leefschool.
groetjes,
Els en Izabel

Gezocht
Hallo,
Allereerst wil ik alle ouders heel erg bedanken voor al het speelgoed en materiaal dat we reeds kregen voor
in onze (avond)opvang. De kinderen genieten heel erg van alle knuffels, doeken, stiften en stempels,
strips,...!!!
Als jullie nog dingen liggen hebben waar we onze kids tijdens de opvang mee kunnen verrassen, is dat nog
altijd heel welkom.
Graag zou ik een "beauty-case" aanleggen, zodat de meisjes elkaar "mooi(er)" kunnen maken. Wie
volgende spulletjes heeft, mag ze steeds meebrengen : haarspelden en haarrekkertjes in alle kleuren en
maten, kammen en borstels, krulspelden, (kindvriendelijke en makkelijk af te wassen) make-upspullen,
sjaaltjes en haarbanden, restjes nagellak...
De kinderen zijn ook vragende partij voor "echte" basketballen en meer badmintonraketten. Wie heeft dit
nog liggen en niet meer nodig?
In de kleuterblok is men op zoek naar strijkparels en figuurtjes daarvoor. Zeker welkom!
Vele groetjes,
Elisabeth/Lies (avondopvang lager)
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Naaicursus
Hallo,
Ik ben Lies/Elisabeth, mama van Lotje en verantwoordelijk voor de avondopvang in het lagere. Roswitha,
ook een mama van de leefschool, zou graag een naaicursus organiseren (naaien met een naaimachine voor
beginners). Ik ben alvast geïnteresseerd, maar we zoeken nog een 10-tal mensen die zich ook willen
inschrijven (we hebben ong. 12 personen nodig om een cursus te kunnen organiseren). Wil je zelf rokjes,
broekjes, gordijnen,... e.d. leren maken, neem dan zeker contact op. Dat kan via een belleke naar
0485/146566 of spreek me aan tijdens de avondopvang.
Vele groetjes en hopelijk tot gauw,
Elisabeth

Gezocht
Beste ouders,
deze lijsten hangen in de zaal van de kleuters, van het lager, in de containerklas en bij Martine op het
secretariaat.
Wie een handje wil toesteken, mag zijn/haar naam daar aanvullen of via de juf zijn/haar gewenste taak
meedelen.
Je mag mij uiteraard ook mailen of bellen.
Hartelijk dank!
juf Izabel
izabel.dewilde@telenet.be
0494196666
Vrijdag 8
maart
klaarzetten
refter

Izabel, Bene, Jo, Katrijn, Jana, Tom,
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

20u-21u

21u-22u

22u-23u

23u-00u

Kaat
Marjolein

Kaat
Marjolein

00u-01u

01u-02u

Bar

Afwas
glazen

Zaterdag
9 maart

Frietjes
bakken

Zondag
10 maart
Vanaf 10u
opkuis

Izabel, John, Wim, Martine,
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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02u-03u

MOS
Wat dacht je van consuminderen?

Consuminderen, een begrip dat langzaam ingeburgerd geraakt. Als tegenhanger van consumeren is
consuminderen aan een ware opmars bezig.
In tijden van crisis zoeken mensen actief naar oplossingen voor hun praktische problemen. Autodelen en
fietsdelen is in de steden al een gekend begrip, en heel wat mensen maken er gebruik van. Collaborative
consumption oftewel consudelen in het Vlaams zorgt ervoor dat via lenen, ruilen, delen, huren enz een
andere manier van productbezit mogelijk wordt. We kunnen hierdoor gebruik maken van een handig
toestel of iets dergelijks zonder dat we het zelf moeten bezitten, hiervoor betalen we of we stellen een
werderdienst.
Meer info over consudelen en consuminderen vind je op www.bewustverbruiken.be
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Verslag vergadering oudervereniging
19 februari 2013 20 u
W e lko m

Eva lu at ie v oo rgaa n de ac ti vi te i te n
-

Sint feest
Omdat het Sintgebeuren en het Free Podium for kids te kort bij elkaar lagen, heeft het
team besloten om de Sint alleen in de klas te ontvangen. Het team blijft voorstander
van deze formule omdat er dan ook meer tijd is voor de kinderen om vragen te stellen
e.d.
Een aantal ouders vonden dat deze beslissing zeer laat is genomen ( sommigen hadden
al verlof genomen ) en vinden dat het Sintgebeuren voorrang moet krijgen op andere
activiteiten. Het Sintgebeuren moet niet noodzakelijk een groot feest zijn maar de
aanwezigheid van ouders of grootouders lijkt een must.
Er bleken ook zeer weinig foto’s voor handen ( wat nochtans beloofd was ). Reden was
een defect fototoestel.
Voorstellen : betere jaarplanning bij vaste en occasionele activiteiten en een back up
fototoestel want een eerste keer bij de Sint komt nooit meer terug.
Vraag: aan wie is het volgend schooljaar om uitgenodigd te worden? Ouders of
grootouders ?

-

Free podium voor kids en Etinge
Het waren 2 supergeorganiseerde, fierheid oproepende en vooral fantastische
leefschoolactiviteiten waarvoor niets anders dan lof. Alleen spijtig van de turbulente
voorbereidingsperiode….
Graag de knutselwerkjes en de verschillende beeldverhalen terug onder de aandacht
brengen tijdens het Leefschoolfeest. Deze gingen wat verloren naast de podiumacts
maar zijn ook de vruchten van een aantal ateliers.

-

Nieuwjaarsreceptie
Er was weinig opkomst zowel bij de kleuters als in het lager. De verhaaltjes bij de
kleuters mochten iets langer… de kinderen en de ouders genieten zo van deze
wintervertellingen…

Up da te ko men de ac tivi te i te n
-

Free podium voor ouders
Helpende handen worden gezocht via een worklist en flashboem. De organisatie
verloopt goed.

-

Praatcafé
Voor de Paasvakantie indien er een oudercontact in de lagere gepland wordt. Martine
bespreekt dit verder met Tom.
Voorstel om toog eens aan de kleuterblok te zetten ( dwz kleuterouders warm maken
en we veronderstellen dat de ouders van het lager hun weg wel vinden )
e
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-

Lentewerkdag
Meer info vanuit Greenteam

-

Overgang 3 kleuters: wie organiseert ? Wat kan / mag ? Dit zal verder opgenomen
worden in de leefgroepvergadering eind februari. Nathalie, Tom en Kristy zien het
zitten om hier hun schouders onder te zetten. Andere enthousiastellingen en
suggesties steeds welkom !!!!!!

de

M e de deli nge n
Ro n dvra ag
-

vraag van ouders ivm svs activiteit en tegemoetkoming vanuit de oudervereniging is
ok.

-

Graag aandachtspunt rond koeken met chocolade na een warme maaltijd.

-

Graag meer opvolging rond Tutti Frutti

-

Ter info: GSM’s zijn niet toegelaten. Ofwel geven de lln. ze af aan hun juf ofwel blijven
ze in de boekentas.

-

Voorstel om een kleuteractiviteit te organiseren vanuit de ouders. Op die manier
worden de nieuwe ouders meer betrokken in het algemene leefschoolgebeuren en kan
iedereen meegenieten van hun talenten die zij dagelijks tonen in de verschillende
klasjes.

Ou de rvere nigi ng al s V ZW
De ouderverenigingen kunnen niet langer als feitelijke vereniging blijven bestaan maar
moeten VZW’s worden. Tegen einde schooljaar moeten er statuten worden opgesteld (
die moeten verschijnen in het staatsblad ) en moeten er 3 vertegenwoordigers zijn (
voorzitter – secretaris – penningmeester ). Grote redenen hiervoor zijn een controle op
het beheer van het geld en de verantwoordelijkheid / aansprakelijkheid bij ongevallen.
He t e i n de v an een o u d e rve re nig i ng … . .
Doorheen de vergadering kwamen opnieuw dezelfde vragen aan bod




Hoe kunnen we meer ouders warm maken om mee hun schouders te steken onder een
aantal leefschoolactiviteiten?
Hoe maken we ouders bewust van hun engagement tov de leefschool?
Hoe creëren we een sfeer van samenhorigheid onder de alle ouders?
Ook de zinvolheid van de oudervereniging werd opnieuw in vraag gesteld.



Er leeft zoveel onder de ouders maar dit bereikt noch de ochtend- noch de
avondvergadering…
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Moeten we de oudervereniging onder deze vorm een stille dood laten sterven,
wachtend op een groep witte raven die aan bovenstaande vragen een antwoord
kunnen bieden ?
Bij de enquête naar de ouders zullen een aantal vragen ivm de oudervereniging worden
gesteld, in de hoop enige duidelijkheid te krijgen.
Tot Dan !
Kristy ( mama Stan, Marik, Jurre )
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