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E D I T O R I A A L!
Dag Flashboemers
Goed nieuws deze week vanuit de Gekko’s. Juf Carmen was
genomineerd voor de Grote Prijs Freddy Mortier! Als finaliste
ging ze dinsdag naar de prijsuitreiking in Antwerpen en kreeg
daar verschillende filosofeerboeken om in de klas te gebruiken.
Er borrelen zeker en vast al nieuwe ideeën bij juf Carmen om
verder te filosoferen met de kinderen!
Alvast proficiat voor juf Carmen!
Groetjes
Jana

Leefschoolnieuws van de directie
AANDACHT ! AANDACHT !
Op woensdag 27 maart zal er ’s middags geen bus beschikbaar
zijn om de kinderen naar huis te brengen. Gelieve hiervoor een
oplossing te zoeken. Dank voor uw bereidwilligheid.
Martine
Inschrijvingen:
Momenteel kunnen de resterende plaatsen ingenomen worden
door kinderen die hier nog geen school lopen. Hiervoor maak j
best een telefonische afspraak met Martine op het nummer
09/362.49.63. Voor de inschrijving heb je enkel de SIS-kaart van
je kind(een) nodig. Wanneer de groep reeds volzet is dan kom je
op de wachtlijst onder de rubriek “niet gerealiseerde
inschrijvingen”. Momenteel is er nog plaats voor het
geboortejaar 2011, 2009, 2008 en het vijfde leerjaar volgend
schooljaar.

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

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.

Aanpassingen schooluren:
Na overleg met team, oudervereniging en schoolraad wil ik
melden dat de schooluren volgend schooljaar lichtjes wijzigen
om in regel te zijn met de uitgeschreven richtlijnen. Op vrijdag zal de schooldag duren tot 15.00u (30
minuten langer dan nu) . Op maan-, dins- en donderdag zal de schooldag duren tot 15.30u (3 keer 10
minuten korter dan nu) . Deze wijziging wordt opgenomen in het nieuwe schoolreglement van 2013-2014.
Dank voor uw begrip.
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Wijzigingen opvang omwille van veiligheidsredenen:
Vanaf heden sluiten alle kinderen van N1 aan bij de kleutergroep o.l.v. Rozemarijn en sluiten alle kinderen
van N2 aan bij de lagere groep o.l.v. Elisabeth. Dit doen we om veiligheidsredenen. Vaak vergeten de
kinderen te melden dat ze naar een andere groep zijn gegaan waardoor noch Rozemarijn noch Elisabeth
een goed zicht behouden over de aanwezige leerlingen. Dank voor uw begrip.
Martine

LEEFGROEPBERICHTEN
Leefgroep 2 | Kikkertjes en schildpadjes
Hallo flashboemers!
Onze laatste week als stagiaires bij de schildpadjes en de kikkertjes zit er ook alweer bijna op!
Wat zijn die 4 weken stage snel gegaan!
Het is misschien deze week wel onze laatste week maar daarom zeker niet de minste.
Ook deze week hebben wij super toffe dingen gedaan: de kikkertjes zijn op bezoek geweest naar de
magische sterrenwacht waar zij meer te weten gekomen zijn over de sterren en planeten en alles van in de
ruimte en de schildpadjes die mochten het huis van Kina bezoeken waar zij zich verder konden verdiepen in
het menselijk lichaam.
Stilletjes aan beginnen beide klassen zich klaar te maken voor de tentoonstelling deze vrijdag dus zeker
niet vergeten komen!
Ook willen wij de leefschool en de ouders bedanken voor deze fantastische stage die wij hier hebben
mogen doen en de aangename contacten met de ouders die wij hier hebben mogen ervaren.
Dit is een stage om nooit te vergeten bij twee super lieve en toffe mentoren : Sofie en Valentine!!
Groetjes
Juf Joni en juf Lien en wie weet... tot weerziens misschien ???

Leefgroep 4 | Stokstaartjes
Beste lezertjes,
MAANDAG: Het was een leuke dag!
We zijn de hele dag naar Technopolis gegaan voor ons project: ‘Hoe kan ik voor een dag professor zijn en
experimenten uitvoeren?’. Daar hebben we veel geleerd en toffe dingen gedaan zoals fietsen op een kabel.
We waren heel flink en verdienden van de juf een pluim.
DINSDAG: We hebben voor project groepjes gemaakt voor opzoekwerk. We hebben met die groepjes een
water experiment gedaan. En dat experiment was met flessen water muziek maken.
WOENSDAG: We hebben vooral niveau gedaan. Die dag hebben de stokstaartjes afgesproken dat we gaan
starten met boekenronden en een regelmatig een kunstkring gaan houden. We kiezen een kunstenaar uit
de kunstkist en kijken naar de werken. Vinden we dit mooi? Lelijk? Welke techniek is er gebruikt? De eerste
schilder was Leonardo Da Vinci.
De kunstkist hebben we van de mama van Marthe gekregen en zijn we heel blij mee. Nogmaals hartelijk
bedankt, we vinden het een geweldig cadeau.
Woensdag gaat het ook geen zwemmen meer zijn voor de stokstaartjes.
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DONDERDAG: De stokstaartjes hebben al opzoekwerk voor project gedaan.
En Niels is jarig hiep hiep hiep HOERA! Niels heeft al een kroon gekregen heel mooi (een duivelkroon).
En het is lente jeeeeeeeeeeeeeeej!
VRIJDAG: Er komt een professor de papa van Touche!
hoopelijk kunnen we ons flessen expiriment afsluiten.
En het is forum jeeej.
Groetjes cathaline en luna en nog veel plezier met de lente

Leefgroep 4 | Gekko’s
Hallo beste lezertjes
Deze week was een echte Gekko-week!
De week begon al goed met maandageen hele dag in project. Dan hebben we aan ons nieuw project
gewerkt: ‘Hoe zit de ruimte in elkaar?’. Ook hebben we dingen gemaakt voor in de projectmap. Dinsdag
de
kregen we te horen dat juf Carmen was genomineerd voor een wedstrijd, waarbij ze de wel verdiende 3
plaats behaalde. De wedstrijd ging over ‘Filosoferen met kinderen’, dat doet ze heel goed. We zijn
woensdag helaas niet gaan zwemmen want onze periode zit erop. 
Donderdag was gewoon onze opzoekvragen verder opzoeken. En vrijdag hebben we les van juf Jana, ook
altijd leuk.
Vele groetjes van de Gekko’s en de Gekko-juffen
Emely

Leefgroep 5 | Wolkenvangers
Dag lieve mensen die nu de flashboem lezen,
Ons nieuw project is: ‘hoe bouwen we aan een mooiere school?’
Maandag kregen wij te horen dat we 2 weken voor een ei moesten zorgen zonder dat het stuk gaat!
We moeten ervoor zorgen alsof het ons kind is.
Verder moeten we dat met kinderen doen waar we niet veel bij optrekken.
Het ei van mijn groepje heet Alfons.
We spelen ook een soort spel waarbij je een kindje moet trekken dat je zonder dat iemand erbij is, een kus
moet geven.
Als dat lukt, dan krijg je de naam van de persoon die dat kindje moet kussen en dan is die uit.
Het doel van het spel is zo veel mogelijk namen hebben.
We hebben donderdag ook vriendschapsbandjes gemaakt.
Dit was onze toffe week
groetjes Tosca
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Leefgroep 5 | Feniksen
Beste lezertjes,
Wij zijn deze week gestart met een nieuw project:
'Hoe bouwen we samen aan een mooie school?'
Dit project zal ons allerlei zaken bijleren over sociale vaardigheden en we zullen elkaar nu nog beter leren
kennen.
De komende twee weken moeten we voor een ei zorgen. Dit moeten we doen in groepjes van drie
kinderen. Kinderen waar we normaal gezien niet mee zouden samenwerken. Op die manier leren we ook
eens met iemand anders spelen of werken. En het gaat super! Wat een zorgzame kinderen in leefgroep 5!!
We zijn er al vol op aan het invliegen,we hebben dan ook al een lied gezongen over respect. Dit is/was te
horen op het forum!
We zijn deze week ook een ander spel gestart: Gotcha!
Hoe moet het? Je krijgt een kaartje met een naam op van leefgroep 5 en die moet je onopmerkelijk een
zoentje geven. Heb je die een zoentje gegeven krijg je zijn kaartje en die geef je weer een zoentje
enzovoort. Dit is een spel dat de sfeer wat bevordert en heeft ook te maken met
vertrouwen/zelfvertrouwen. Super gewoon!!
Volgende week nog veeeeeeeeeeeeeeeeel meer nieuws
Groetjes de feniksen!!!!

Te koop
Beste lezers
Als ex-leefschoolouder bied ik een goede fiets (van Zeno) te koop aan.
Gegevens:





Jongensfiets van het merk BFK Carver
Bandenmaat 24 x 1,75
6 versnellingen (Shimano)
Nieuwprijs: 375 euro






Geschikt voor +/- 4de leerjaar tot 1ste middelbaar
3 jaar oud, volledig nagezien door fietsenmaker, in perfecte staat!
Vraagprijs: 175 euro
Bellen naar Ann op 0477/177.361

Bedankt en vriendelijke groet,
Ann Van Hecke
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Paascafé

Iedereen welkom op het
Paascafé
op
vrijdag 29 maart
van 14u 30 tot 18 uur
e
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MOS
Een Mos-rubriek vol klimaatnieuws en meer …
Vrijdag 22 maart 2013 is Wereldwaterdag
Op Wereldwaterdag, 22 maart, kiezen duizenden scholen voor drinkwater, hier en elders. Waarom
kopen wij water, als drinkwater gewoon uit de kraan loopt? Waarom lopen miljoenen kinderen
dagelijks gemiddeld 6 kilometer om water te halen?
Miljoenen mensen stappen elke dag gemiddeld 6 kilometer, gewoon om water te halen voor hun
basisvoorzieningen. Door de klimaatverandering wordt de watervoorziening voor miljoenen mensen
nog meer bedreigd.
Door symbolisch mee te doen aan de actie Kranig Water, willen we een duidelijk signaal geven,
hiermee zeggen we immers: wij willen de klimaatverandering een halt toeroepen en ons steentje
bijdragen.
Kraantjeswater drinken is bij ons op school reeds een goede gewoonte en dit willen we nog eens
extra in de verf zetten.
We beperken zo een berg afval en drinken CO2-neutraal.
Ook thuis kunnen jullie meedoen, want bij éénieder komt drinkwater gewoon uit de kraan.
Zaterdag 23 maart 2013 is er Earth Hour
Op zaterdag 23 maart om 20.30 uur, gaat overal ter wereld het licht 1 uur uit. Met deze actie geven
elk jaar vele miljoenen mensen, bedrijven, organisaties en gemeenten aan dat we zuiniger moeten
omgaan met onze aarde en samen krachten moeten bundelen voor duurzame
oplossingen.
Door mee te doen aan Earth Hour geeft u samen met miljoenen anderen het signaal dat ook jij wil
bijdragen aan het doorgeven van een leefbare aarde.
Deze internationale actie van het Wereld Natuur Fonds toont aan dat door samen te werken
iedereen een positieve bijdrage kan leveren aan het beschermen van onze toekomst en die van
volgende generaties.
Meld jezelf aan op www.wwf.be
Het vervolgverhaal: Afval voorkomen!
Afval voorkomen in de keuken:
 Vervang kookbuiltjes door losse rijst.
 Koop koffie en thee in bulk i.p.v. individuele verpakkingen. Dit smaakt
bovendien beter.
 Maak gebruik van een milieuvriendelijke detergent om af te wassen. Dit
zorgt voor een minder vervuild afvalwater.
 Indien u er de plaats voor heeft, kan u overwegen om enkele kippen aan
te schaffen. Zij eten uw keukenrestjes graag op en in de plaats krijgt u
gratis verse eitjes. Organisch keukenafval kunt u zelf composteren.
 Verwerk restjes in hutsepot, lasagne of neem ze mee voor de lunch.
 Met oud brood en korstjes maakt u een lekkere broodpudding. Sneetjes
oud brood en overschotjes kaas en hesp? Een croque monsieur is klaar in een
handomdraai …
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Gezocht
Wij uit niveau 6 zoeken een waaier aan elastische materialen: elastieken uit kleding, fietsbanden, een stuk
binnenband van een auto, elastisch garen, allerlei soorten bureauelastieken…
Wij zullen deze na de paasvakantie nodig hebben voor onze lessen techniek.
Wie zulke materialen heeft, graag brengen naar de klas van Els en Izabel.
DANK!

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.
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