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E D I T O R I A A L!
Dag Flashboemers
Bijna pasvakantie en iedereen kijkt er al reikhalzend naar uit.
Twee weken om onze batterijen terug op te laden, om eens
lekker lui te genieten. Daarna vliegen we er terug in, hopelijk met
beter weer dan we al hebben gehad!
Hopelijk zien we velen deze avond op het Paascafé van 14u 30 tot
18 uur!
Groetjes
Jana

Leefschoolnieuws van de directie
Ter verduidelijking:
In het schoolreglement staat voor de boterhameters volgende
vermelding : “gebruik refter, boterhameters : er wordt water en
soep voorzien => alle kinderen € 0,50” . Op de facturatie staan
alle boterhameters onder de vermelding “soep”. Deze term blijkt
ongelukkig gekozen te zijn en zal vanaf volgend schooljaar voor
alle duidelijkheid vervangen worden door “boterhameter”. Dank
voor uw begrip.
Ter info:

Vaccinatie op school voor N5 op woensdag 5 juni

Medisch onderzoek in Wetteren voor K2 op maandag
10 juni

Vaccinatie op school voor N1 op woensdag 12 juni.

AGENDA
 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
 woensdag 5 juni: vaccinatie op school
voor N5
 maandag 10 juni: medisch onderzoek
in Wetteren voor K2
 woensdag 12 juni: vaccinatie op school
voor N1
 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.

Fijne vakantie iedereen ! Hopelijk is de zon ook van de partij.
Martine
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LEEFGROEPBERICHTEN
Leefgroep 3 | Maanvisjes

Wij hebben deze week ons project afgewerkt. Zo hebben wij ons knutselwerkje afgewerkt. We zijn gisteren
een handje gaan helpen in 'The Old Horse Lodge' dit is een manège weer ze verwaarloosde paarden en
paarden op rust verzorgen.
Ook hadden we deze week bezoek van een nieuwe juf, juf Violaine. Zij komt na de vakantie 4 weken bij ons
in de klas stage lopen. We kijken hier alvast naar uit.
Na de vakantie gaan de kinderen van niveau 2 van woensdag tot en met vrijdag op boerderijklassen!
Een fijne welverdiende vakantie voor iedereen,
Juf Marjolein

Leefgroep 4 | Stokstaartjes
Maandag: niveau en turnen koprol en schaarssprong daarna in de kring axenroos en daarna godsdienst en
zedenleer.
Dinsdag: niveau voorbereiding GWP
Woensdag: niveau geen project
Donderdag: was het klassenraad en hebben we een cadeau van Helena gekregen en het zijn twee
stoksstaartjes en het was godsdienst zedenleer en muziek maken
Vrijdag: Rapporten krijgen en knutselen
Zaterdag en zondag: Vakantie
Groetjes Titus en Helena

Leefgroep 4 | Gekko’s
De gekko’s zijn enorm aan het uitkijken naar de komende bosklassen! Onmiddellijk na de paasvakantie
springen we in de bus en vertrekken we naar het heuvelland.
Hiervoor wordt ons team versterkt met juf Shirley. 
Alvast iedereen een fantastische vakantie gewenst!
Groetjes
De gekko’s

Leefgroep 5 | Feniksen
Dag beste flashboemfans,
Maandag zijnn we aan ons vriendschapbandjes begonnen.
Dinsdag hebben we een schets gemaakt van ons eindproduct maar dat mogen jullie nog niet weten!
En donderdag hebben we turnen en muziek gedaan.
Daaaaaag en tot de volgende week!
Groetjes van Maura, Astrid en de feniksen.
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Leefgroep 5 | Wolkenvangers
Dag liefste lezertjes,
we zijn nog volop bezig met een mooiere school te bouwen. Ja, dat is toch onze bedoeling via ons project.
We leerden via spelletjes, liedjes, de axenroos en kringgesprekken meer over hoe we met elkaar kunnen
omgaan.
In de les lukt het heel goed, op de speelplaats soms wat minder. Hier maken we nog werk van.
Woensdagnamiddag zijn vele kinderen met juf Marjolein gaan schaatsen. Het was super leuk.
Na de paasvakantie komt er een stagejuf in onze klas voor 4 weken. Welkom juf Sarah!
Vrijdag kregen we een traktatie van juf Izabel. We mochten een stukje in niveauwerk gezelschapsspelletjes
spelen met elkaar.
Ook weer om mooi en eerlijk te leren samen spelen.
Dank om dit te lezen!
Margot (en juf)

Zwemmen niveau 1 en 2
Graag wil ik even meedelen dat wij onze tweede zwemles achter de rug hebben en deze verlopen super.
Door de hulp van enkele mensen kunnen we de kinderen echt op maat zwemles geven en dit in kleine
groepjes. Dit maakt het voor de kinderen zeer aangenaam en héél leerrijk.
De zwemmers krijgen les van Arthur (duikinitiator).
De bijna zwemmertjes van Jeroen (papa van Mattias en Ella) en juf Marjolein.
De beginnertjes van juf Elke.
Héél véél dank aan Arthur en Jeroen want zonder jullie lukte dit zeker niet!

Bedankt!
De opbrengst van het vrij podium en de fuif bedraagt € 379,89.
Nogmaals dank aan iedereen die z’n steentje heeft bijgedragen!

MOS
Het vervolgverhaal: Afval voorkomen!
Afval voorkomen in het onderhoud:

Week je aangebrande pannen eens in water met soda. Dit verwijdert ook aangekoekt vet van het
fornuis en de oven.

Alle waspoeders werden de laatste jaren zoveel krachtiger dat voorwassen in de meeste gevallen
overbodig is.

Poetsen met bruine zeep is erg doeltreffend en minder milieuvervuilend dan heel wat andere
chemische poetsproducten.



Met herbruikbare luiers zijn baby’s-peuters vroeger zindelijk. Dit zijn nu comfortabele luiers die
eenvoudig te wassen en te gebruiken zijn.
Voor meer info: www.kiddybips.com
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SVS schaatsen
Wij zijn op woensdagmiddag met 34 kinderen gaan schaatsen in Liedekerke.
Het was een heel fijne namiddag en de kinderen hebben er echt van genoten.
Ook heel veel dank aan juf Kaat en juf Jana om dit mee te begeleiden.
Sportieve groeten,
Juf Marjolein

Info-avond
Hallo,
Enige tijd geleden plaatste ik een berichtje i.v.m. Lets en de vraag wie eventueel geïnteresseerd zou zijn
voor een info-avond omtrent dit leuke ruil-systeem. Dinsdag 9 april is er nu zo'n info-avond in Oosterzele,
om 19h 's avonds. Mochten er nog mensen willen komen, geef me gerust een belleke.
(Lies: 0485/146566.)
Groetjes en misschien tot binnenkort!
Elisabeth/Lies
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