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E D I T O R I A A L!
Dag Flashboemers
Na vorige week het mooie lenteweer, kwam de sneeuw van deze
week onverwacht. Hopelijk duurt het niet meer zo lang en komt
de echte lente er vlug aan!
We zullen ons best voorbereiden, komende weken worden erg
druk. Er zijn verschillende leefgroepvergaderingen en uitstappen
gepland. Het wordt vast en zeker leuk!
Groetjes
Jana

Leefschoolnieuws van de directie

AGENDA
 maandag 25 maart: 19u00 tot 20u30
leefgroepvergadering leefgroep 4
 dinsdag 26 maart om 20u:
leefgroepvergadering leefgroep 5
 vrijdag 29 maart praatcafé van 14.30u
tot 18.00u
 maandag tot woensdag 15, 16 en 17
april: GWP (Bosklassen De Kemmel)
LG 4
 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

Communicatie helpt pesten voorkomen:
Het voorbije team werden we hieromtrent gecoacht door onze
CLB-medewerker Mieke. Zij heeft met ons de principes van
herstelgericht groepsoverleg besproken. Het doel is de
MENU
betrokkenen (dader, slachtoffer(s)) samen te laten bepalen wat
ze nodig hebben om hun leven weer op te pakken. Onder leiding
 Zie website
van een moderator (kan iemand anders zijn dan de klasjuf) laat
men de belangen van alle betrokkenen aan bod komen. Er vindt
DEADLINES
steeds een voorbereidend gesprek met dader / slachtoffer plaats.
In de eerste fase van het gesprek vat de moderator het incident in
neutrale bewoording samen gebaseerd op de feiten. Dan komt
 Elektronische inzendingen stuur je
de dader en daarna het slachtoffer en andere aanwezigen aan de
voor donderdag 14.00u naar
beurt om de gebeurtenis en de gevolgen te verwoorden. In de
flashboem@leefschool.be
tweede fase van het gesprek kunnen de deelnemers voorstellen
doen om de schade te herstellen en om te vermijden dat iets
 Inzendingen op papier dienen voor
dergelijks zich nog zou voordoen. De moderator noteert de
woensdag 11.30u binnengebracht te
afspraken in een contract en die worden door alle deelnemers
worden op het secretariaat.
ondertekend en meegegeven. Alle leerkrachten hebben een
leidraad ontvangen om dergelijk gesprek in goed banen te leiden.
Daarnaast wordt in elke groep de axenroos geactualiseerd. De
nieuwe leerkrachten hebben vorige week reeds een
nascholingssessie gevolgd. Met het team hadden we reeds een leerlijn uitgeschreven per graad (wie doet
wat ?) en deze zal de komende weken terug in alle klassen tot leven gebracht worden. Bij conflicthantering
wordt Martine, daar waar nodig, mee ingezet om die specifieke werking samen met juf en de klasgroep op
te nemen. Hierdoor krijgen de leerkrachten de kans om hun die techniek eigen te maken.
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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.
Wijziging in de opvang:
Omdat we merken dat de groep van de lagere veel groter is dan die van de kleuters worden vanaf
donderdag 14/03 de kinderen van het eerste leerjaar in de groep van Rozemarijn (kleuterblok) onder
gebracht. Hierdoor blijft het voor iedereen overzichtelijk. De kinderen en hun juf werden hier woensdag van
op de hoogte gebracht. Dank voor uw begrip.
Bedanking vrij podium/fuif:
Het was alweer een schitterende avond waar ouders en personeel elkaar op een muzikale, creatieve en
swingende wijze konden ontmoeten. Van beginnend zangtalent tot rasechte artiesten. Iedereen bracht het
beste van zichzelf op het podium. Daarna was er dansgelegenheid o.l.v. Dj Koen en blijkbaar viel de muziek
in de smaak want het heeft tot de vroege uurtjes geduurd. Hartelijk dank aan Izabel en Wim voor de
organisatie en aan Koen, technici en alle anderen die meegeholpen hebben tot het welslagen van deze
avond.
Enquête voor ouders:
Deze kan nog tot en met 22/03 ingediend worden bij de juf of Martine. Dank bij voorbaat.
Juf Carmen werd genomineerd voor de grote prijs rond filosoferen. Zij zal op dinsdag in Antwerpen
deelnemen aan de ceremonie en de prijsuitreiking. Hartelijk gefeliciteerd ! Hierdoor kan de
leefgroepvergadering van leefgroep 4 uiteraard niet doorgaan. Deze wordt verplaatst naar maandag 25/03
om 19.00u. Dank voor jullie begrip.
Martine
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LEEFGROEPBERICHTEN
Leefgroep 2 | Kikkertjes en schildpadjes
de

Hier zijn we weer, we gaan jullie een beetje meer vertellen over de 3 week van onze stage. De kikkertjes
hebben een raket of UFO gemaakt, zij konden hierbij zelf kiezen hoe hun raket/UFO eruit zou zien. Dit
leidde tot leuke en mooie resultaten! Enkele kikkertjes zijn deze week ook gestart met het maken van een
maquette namelijk een maanlandschap! Natuurlijk hebben we eerst gekeken hoe de maan eruit zag!
Verder deze week gaan we ook nog planeten schilderen of tekenen met wasco! Bij de schildpadjes hebben
ze deze week rond de zintuigen gewerkt, daarbij maakten ze een hele gekke bril! En hoe hebben ze die
gemaakt? Wel, zij mochten deze uitprikken en versieren! Maar op maandag hadden zij een klein
experiment namelijk hoe zou het zijn om maar met 1 oog te zien! De kinderen droegen hiervoor 1 dag een
lapje voor het ene oog! Zo zijn de schildpadjes weer een ervaring rijker! Volgende week gaan de kikkertjes
op 18 maart naar de Sterrenwacht in Gent. De schildpadjes gaan dan weer op 19 maart naar ‘Het huis van
de
Kina’ in Gent. Op naar de 4 week project met de kleuters!
Vele groetjes,
Juf Lien en Juf Joni

Leefgroep 3 | Zeepaardjes en maanvisjes
Hallo iedereen,
Woensdag hadden de kinderen van het eerste leerjaar voor de eerste keer niveaulezen. Er kwamen heel
wat mama's en papa's mee lezen. Hierdoor konden we allemaal in kleine groepjes oefenen om steeds beter
te lezen. Dank u wel lieve leesmama's en -papa's!!! De juf was wel vergeten dat ze op de woensdagkring
ook het koffertje van de tijd plande. Deze week hebben we dit opgelost door onze voormiddag te eindigen
met een extra kring. Vanaf volgende week zullen de kinderen die nog niet aan de beurt kwamen hun
koffertje mogen voorstellen op vrijdag in de kring bij juf Elke.
Vanaf volgende week woensdag gaan we met N1 en N2 gaan zwemmen. Deze lessen vinden wekelijks
plaats op woensdag en dit voor 10 weken. Ouders die graag mee begeleiden in het water of bij het aan- en
uitkleden kunnen zich melden bij juf Marjolein. Vergeet dus woensdag je zwemzak niet en probeer ook te
kiezen voor een makkelijke outfit!
Nu juf Marjolein terug genezen is en de sneeuw stilaan begint te smelten, kunnen we terug goed in ons
project 'hoe verzorg ik een paard?' vliegen. De zeepaardjes zijn volop bezig met het maken van hun eigen
opzoekboek. Hoogstwaarschijnlijk zullen we dit project net afgerond hebben voor de paasvakantie begint.
Na de miniprojecten van enkele weken geleden zijn er nog enkele dingen blijven liggen in de klas van het
miniproject koken:

een wit en een geel Tupperwaredoosje (10x10cm)

witte waterijsvormpjes met rode dekseltjes

onderste deel van een waterijsje (geel)

aluminium cupcakevormpjes
Is er nog iets van jullie? Kom het gerust halen in de klas van de zeepaardjes.
Groetjes,
de juffen
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Leefgroep 4 | Stokstaartjes
Hallo,
Ik ben op zoek naar een rek genre expedit (ikea) om in mijn klas een extra hoek te maken. Ik zoek eveneens
gezellige staanlampen (alle modellen zijn welkom zeker die met een ouderwetse lampenkap).
De leefgroepvergadering van dinsdag is verplaatst naar maandag 25 maart om 19u00.
Voor alle duidelijkheid : de GWP gaat door op 15,16,17 april in de lork (westhoek). Dit zijn dus de eerste drie
dagen na de paasvakantie. De kinderen krijgen deze week nog een medische fiche mee, gelieve deze zo
snel mogelijk in te vullen en terug mee te geven.
Er zijn nog steeds kinderen die geen breizak hebben om hun breiwerk in op te bergen. Kunnen jullie hier
nog eens aan denken?
Dank !
warme wintergroeten,
Juf Leen
Maandag zijn we begonnen met ons nieuw project (hoe kan ik een dag professor zijn?)
Dinsdag we hebben geëxperimenteert met muziek.
Woensdag zijn we met kleren gaan zwemmen .
Donderdag experimenteren met muziek : we hebben geluisterd naar het menuet voor fluitklok van Hadeyn
en gewerkt met een grafisch partituur.
Vrijdag gaan muziekinstrument gemaakt met flessen en zelf muziek schrijven.
Maandag 18 maart gaan we naar technopolis !!
van Reni en marthe .

Leefgroep 4 | Gekko’s
Hallo
De gekko’s hebben hun nieuw project gelanceerd: de ruimte. Ze hebben hun vragen en eindproduct al
vastgelegd en kijken ernaar uit om hier verder rond te werken!
Deze week hadden de kinderen hun laatste zwemles. Het was een bijzondere les waarbij we zwommen en
watertrappelden met kleren. De kinderen merkten al snel dat dit toch niet zo gemakkelijk was. Zeker de
kleren in het water uittrekken was een uitdaging. Het was wel een zeer leuke les, de juffen hebben ook
meegezwommen!
Groetjes en tot volgende week
De gekko’s

Leefgroep 5 | Wolkenvangers
Hey beste flashboemers,
Ons project “mode” is afgerond met deze keer geen megalastige toets, maar met een mindmap. Dus we
sprokkelen alvast voor een nieuw project.
Het zesde ging naar het PTI en ook nog naar een actuaquiz waarbij de: “Keep calm and dance to the Harlem
de
Shake” 3 werd. Ook toetsenweek komt eraan.
Groetjes
Runa en Marie!

e

flashboem | 18 jaargang | nummer 24 | 15 maart 2013 | flashboem@leefschool.be

Leefgroepvergadering leefgroep 5
Beste ouders van leefgroep 5,
mogen wij jullie allen verwelkomen op onze leefgroepvergadering op dinsdag 26 maart om 20u.
Wat kan je verwachten van deze avond?
Wij zien deze bijeenkomst als een gezellig samenzijn waarbij jullie als ouders met elkaar en met ons kunnen
reflecteren over de gangbare zaken.
Als er voldoende opkomst is, zullen wij ook al wat info geven over onze natuurweek (begin juni).
Mocht je een specifieke bezorgdheid hebben over je eigen kind, mag je uiteraard altijd een persoonlijk
oudercontact aanvragen.
Als het iets is dat de groep aanbelangt, dan mag je dat gerust brengen op 26 maart.
Warme groeten,
juf Sofie, juf Els, juf Izabel

WARME OPROEP!!!
We zijn op zoek naar professionals!!!!!
Wie kan ons helpen bij de 1ste fase (kostenplaatje) van de herinrichting van de kleuterspeelzaal?????
Alle mensen die iets afweten over interieurinrichting, voorkennis hebben van de kostprijs van materialen
zoals: linoleum, houtsoorten, verf,...Kortom wie kan ons zeggen hoeveel het de school zal kosten om de
speelzaal in een nieuw jasje te steken?
Je kan met je Kennis steeds terecht bij juf Sofie (kleuters) Sofie@leefschool.be of laat je naam en gegevens
achter bij een leerkracht/ bij Martine. Hopelijk kunnen we binnenkort al eens samenzitten met een groepje
mensen.

Vrij Podium
Wie dacht dat we het talent van ons jonge volkje niet konden evenaren, wel die had het mis. ‘t Zit hem
duidelijk in de genen! Onze leefschoolouders toonden het beste van zichzelf op een spetterend, verrassend
vrij podium. Er werd gezongen, gemusiceerd, geacteerd, voorgelezen uit eigen werk, ... en ja het ging er
zelfs burlesk aan toe. Ogen en oren te kort. En na de optredens voelden we ons met zijn allen terug 16 op
de geweldige dansvloer. De leefschool genoot!
Bij deze wil ik nogmaals iedereen bedanken voor zijn geweldige bijdrage op, achter en naast het podium.
Met zijn allen maakten we er een mooi feest van.
Wie graag nog even nageniet moet maar even op de website surfen. Er zijn verse foto’s te zien!
Dankjewel hiervoor Paul!
P.S. Mochten er nog mensen zijn die foto’s namen, bezorg ze mij gerust op stick zodat ze ook op onze
website kunnen komen.
groetjes,
Izabel
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MOS
Afval voorkomen het kan!
Wist u dat u gemiddeld per dag zo'n 1,5 kg afval produceert?
Zo bezorgt elk van ons de alsmaar groter wordende afvalberg enkele extra kilo’s. En dit is helemaal niet de
bedoeling. Met z’n allen moeten we minder afval produceren. Mits enkele kleine aanpassingen aan je
manier van leven, kun je alvast jouw steentje bijdragen in de afslanking van de afvalberg!
Hier volgt een vervolgverhaal over afval voorkomen, deze week deel 1:
Afval voorkomen bij het winkelen:









Maak een boodschappenlijstje voor het winkelen. Zo komt u niet thuis met dingen die u eigenlijk
niet nodig heeft. Ook goed voor uw portemonnee!
Neem altijd een boodschappentas, plooikrat of fietstas mee en weiger plastieken zakjes.
Herbruik plastieken zakjes. Zorg dat u er altijd eentje bij hebt, zo vermijdt u dat u met extra
zakken naar huis gaat. Kies voor flessen met statiegeld. Ziet u op tegen het sjouwen met
bakken, dan kan u ook de brouwer aan huis laten leveren. Makkelijk!
Koop verse onverpakte groenten en fruit. Wees kritisch. Koop geen oververpakte goederen.
Kies liever grootverpakkingen. Die komen nog voordeliger uit ook.
Kies voor hervulbare producten, dit is bovendien goedkoper.
Op zoek naar iets orgineel, neus dan eens rond in de kringwinkel.
Ooit gedacht aan spaarlampen/ledlampen? Die gaan tot 8x of langer mee en je bespaart 75-80
percent en meer electriciteit.
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