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E D I T O R I A A L!
Dag flashboemers
Eindelijk hebben we weer een glimp opgevangen van zonneschijn
en warmte. Hoera, we kunnen uitkijken naar het begin van de
lente!
Morgen is het ook tijd voor het vrij podium! Iedereen is zeer
welkom om te komen kijken naar de acts en nadien eens goed te
feesten. We hebben enkele geweldige acts voorzien.
Alvast veel groetjes en hopelijk tot zaterdag
Jana

Leefschoolnieuws van de directie
Enquête voor ouders:
Aan elk oudste kind in het gezin werd een enquête voor ouders
(recto verso) en bijhorende brief in een envelop meegegeven op
vrijdag 8 maart. Gelieve uiterlijk op vrijdag 22 maart de enquête
onder gesloten envelop terug in te dienen bij de juf. Hopelijk
worden er massaal veel enquêtes ingevuld en terug bezorgd.
Alvast dank voor jullie medewerking.
Jeugdboekenweek 2013:
Vanaf maandag 4 maart t.e.m. 15 maart nemen wij deel aan de
jeugdboekenweek i.s.m. de gemeente en de bibliotheek.
Hierdoor krijgen onze kinderen de kans om bijzondere
voorstellingen bij te wonen rond het thema “tijd”.
Inschrijvingen:
Op vrijdag 1 maart 2013 stonden vele wachtende ouders aan de
inkom voor de inschrijving van hun kind(eren).
Vanaf die datum kunnen de resterende plaatsen namelijk
ingenomen worden. Heb je interesse gelieve dan vooraf een
afspraak te maken met de directie (09/362.49.63) tijdens de
schooluren. Voor de inschrijving zelf heb je enkel de SIS-kaart
van je kind(eren) nodig.

AGENDA
 zaterdag 9 maart: vrij podium
 dinsdag 12 maart:
leefgroepvergadering LG4 19u00 tot
20u30
 donderdag 14 maart:
18u30 bijeenkomst
voorbereiding receptie
lentefeest/communie
 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.

Martine

e

flashboem | 18 jaargang | nummer 23 | 8 maart 2013 | flashboem@leefschool.be

LEEFGROEPBERICHTEN
Leefgroep 2 | Kikkertjes en schildpadjes
Hallo,
hier zijn juf Joni en juf Lien terug!
Ook deze week hebben wij super leuke dingen gedaan omtrent onze projecten.
Bij juf Lien hebben ze echte astronautenpakken- en helmen gemaakt, kennis gemaakt met perspectieven
en binnenkort op 18/03 staat er een bezoek aan de sterrenwacht voor de deur.
Maar niet getreurd voor de kinderen van juf Joni want met hun project 'het lichaam' zullen zij op 19/03 een
bezoek brengen aan het huis van Kina!
De kinderen van juf Joni hebben kennis gemaakt met 'tjop-tjop het skelet', zelf een skelet geknutseld met
pasta en nu zijn de zintuigen aan de beurt voor twee weken. De kinderen zijn al benieuwd welke zintuigen
er nog moeten komen!
Voor beide projecten zullen er dus nog tal van leerrijke activiteiten aan bod komen.
Tot de volgende!
Juf Joni en juf Lien

Leefgroep 3 | Zeepaardjes en maanvisjes
Dinsdag kregen alle kinderen een invulstrookje mee ivm niveaulezen. Vanaf volgende week woensdag
starten we ook in N1 met het niveaulezen zodanig dat elke leerling op zijn tempo kan vorderen in het
technisch lezen. Maar hiervoor hebben we nood aan helpende lees(groot)ouders. Gelieve zo snel mogelijk
het strookje terug te bezorgen aan juf Kaat zodanig dat ik tijdig mijn leesgroepjes kan samenstellen. (Het
invulstrookje is ook terug te vinden in deze flashboem).

Oproep: leesmama’s, - papa’s, - oma’s, - opa’s, …..!
Wie graag een groepje kinderen van N1 begeleidt op woensdag ochtend van 8u45 tot 9u15
Gelieve onderstaand strookje in te vullen en in te dienen bij juf Kaat.
Ik (naam) ……………………………………………ouder van …………………………
kan komen lezen op de volgende dagen:
O 13/03 O 20/03 O 27/03 O 17/04
Mvg juf Kaat

Leefgroep 4 | Gekko’s
Deze week zijn de Gekko’s, net zoals andere klassen, naar de bib gegaan voor de jeugdboekenweek. Het
was interessant en leuk en we hebben dingen geleerd over Tijd. Volgende week gaan we hier nog verder
over leren.
Alle Gekko’s die boeken, prenten, kaarten… hebben over geschiedenis mogen die gerust meebrengen
zodat we ze eens kunnen bekijken.
Groetjes
Juf Jana
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Godsdienst/zedenleer
Aan de ouders die helpen met de receptie van het lentefeest/communie (hapjes maken of ermee
rondgaan).
Graag zou ik met z'n allen willen samenkomen om het reilen en zeilen een beetje te bespreken zodat op de
dag zelf alles vlot verloopt. Daarom nodig ik jullie uit voor een bijeenkomst op donderdag 14/3 om 18u30
in de refter van de leefschool.
Graag een seintje vooraf zodat ik weet wie wel of niet aanwezig kan zijn.
Groetjes, Ellen

MOS
EEN MOSBERICHT AAN ALLE KINDEREN VAN DE LEEFSCHOOL
Afval sorteren moeten we telkens opnieuw leren.
Afval sorteren hoe doe je dat?
1.
2.
3.
4.

Wat heb ik vast?
In welke bak hoort dit thuis?
Misschien heb ik hulp nodig van de juf of een klasgenoot?
Ik ga naar de juiste bak en doe mijn afval er in.

Zo sorteren we op de Leefschool:
1.

2.
3.
4.
5.
6.

Groenten-, fruit- en broodafval gaat in de fruitafvalbak (afvalstraatje), wanneer we met de klas
samen iets organiseren en we hebben dergelijke afval, dan kan dit in samenspraak met de juf al
dan niet op de compostzone.
Echte papierafval gaat in de Papierbak (klas/zaal/afvalstraatje)
Een verdwaald brikje of plasticflesje, mag in de PMD, beter herkenbaar als de BLAUWE BAK
(afvalstraatje)
Zilverpapiertjes, plastic wikkels enz. van rond koekjes, een kapotte stift …, dit moet allemaal in de
Restafvalbak (klas/zaal/afvalstraatje)
Glasafval breng je naar de keuken, zij zorgen dat het juist gesorteerd raakt.
Gebruikte batterijen hebben een tonnetje in de gang naar juf Martine

Zo voorkomen we afval:
1.
2.
3.
4.
5.

Breng je koeken mee in een koekendoos en koop koeken in een grote verpakking, weg met al die
dubbele wikkels.
Breng fruit mee naar school, een handige fruitdoos kan een hulp zijn.
Boterhammen stop je in een brooddoos zonder extra wikkels.
Laat brikjes thuis ga voor een degelijke drinkfles.
Doe je afval in de juiste bak en voorkom zwerfvuil op de speelplaats en het speelveld.

Samen met jullie kijken we alvast uit naar een nieuwe frisgroene lente!
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Naaicursus
Verslag leefgroepvergadering LG3: ma 4 maart
1.

Oproep om leerlingen tijdig naar school te brengen
De laatste tijd merken we dat steeds meer kinderen te laat naar school komen. Dit stoort echter
de kringmomenten en het is niet fijn om de klasdag op deze manier te starten. Een
aandachtspuntje voor de komende periode. Alvast een pluim voor diegene die wel steeds tegen
8u45 naar school komen!

2.

Oproep leesouders N1
Vanaf volgende week woe 13/03 starten we ook in N1 met niveaulezen tijdens de kring. (8u459u10) Hiervoor hebben we nood aan een 8-tal ouders of grootouders om een leesgroepje te
begeleiden. De kinderen krijgen deze week een invulstrookje met de data van de leesmomenten
op. Alvast dank voor jullie medewerking.

3.

Boerderijklas N2
De kinderen van het tweede leerjaar gaan op boerderijklas van 17 tot 19 april naar de
Vierhoekshoeve te Gijzenzele. De woensdag gaan de kinderen te voet naar de boerderij, op
vrijdag worden ze opgehaald rond 14u op de boerderij door ouders. We vragen graag enkele
ouders mee op de wandeling naar Gijzenzele woe en enkele ouders die tijdens onze wandeltocht
de bedden willen komen opmaken. Verdere info volgt nog per brief.
De kinderen van N1 gaan gedurende deze 3-daagse op school ook rond de boerderij een aantal
activiteiten doen.

4.

Verhuis nieuwbouw
Eind dit schooljaar mogen wij onze intrek nemen in de nieuwbouw. Hiervoor willen we ook graag
enkele helpende ouders vragen. We hebben ook reeds plannen om voor onze nieuwe klassen een
tuintje aan te leggen met onze cavia’s en graag willen we ook onze tipi hierin een plaats geven.
Deze tipi ligt voorlopig opgeborgen en zou eerst hersteld moeten worden en een
regenbescherming moeten krijgen. Ook hiervoor kunnen we nog heel wat hulp gebruiken. Wie
hier zijn schouders mee wil onder plaatsen kan zich gerust melden bij één van de juffen. We zullen
jullie met open armen ontvangen.

5.

Vragen en bedenkingen door ouders.
Manu las brief voor gericht aan het team met een positieve boodschap voor onze school
Een aantal ouders hadden ook graag wat meer uitleg over hoe we in onze leefgroep omgaan met
een pestproblematiek.
Binnen in het team krijgen alle leerkrachten enkele tips door een CLB-begeleidster. We willen in
onze kringen ook dit probleem blijven onder de aandacht brengen. Daarvoor kozen we nu ook om
te werken met een verhaal: Het vuurspuwend monstertje. Hierbij zitten er ook enkele didactische
verwerkingsactiviteiten. Deze worden tijdens het projectwerk op regelmatige basis opgenomen.
Het blijft ook heel belangrijk als jou kind klaagt over pesterijen op school om dit te melden aan de
begeleiders. Wij proberen dit zo goed mogelijk op te nemen in de groep.
Wie niet aanwezig kon zijn op de afgelopen vergadering en nog met vragen zit, kan hiermee
steeds terecht bij de begeleiders van lg3.
Mvg juf Marjolein, juf Elke en juf Kaat
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Gezocht!
Wij zijn op zoek naar Jeanne, het popje van Jackie. Jeanne is een stoffen pop, van ong 35 cm met rosse
krulharen. Ze zat in een gepersonaliseerd linnen zakje.
Jeanne werd voor het laatst gezien in de buurt van de klas van Sanne/ Katrijn op vrijdag voor de
krokusvakantie.
Moest iemand Jeanne gezien hebben, wil je ze dan terug brengen naar de eerste kleuterklas? Je zou er
Jackie heel blij mee maken!
Alvast bedankt
Lore (van Hasse en Briek en Jackie Vandaele)
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