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E D I T O R I A A L!
Dag leefschool!
De Paasvakantie is voorbij en we kunnen er allemaal onmiddellijk
met volle energie invliegen!
Momenteel is ons team aangesterkt met 2 nieuwe juffen, juf Sara
en juf Shirley. Zij gaan de komende maand in leefgroep 4 en 5 les
geven en we wensen ze alle succes.
En met de lente die eindelijk lijkt begonnen te zijn, kunnen we
hopen dat er veel zonnige dagen aankomen.
Groetjes
Jana

Leefschoolnieuws van de directie
Aanvraag studietoelage:
Het is nog niet te laat om een aanvraag in te dienen voor een
studietoelage van dit schooljaar. Dit kan nog uiterlijk tot 1 juni
2013. Je kan je formulier aanvragen via de website
www.ond.vlaanderen.be/studietoelagen
Terugbetaling bosklas of boerderijklas:
Via sommige mutualiteiten kan je een terugbetaling bekomen
voor de deelname aan een bos- of boerderijklas. Gelieve dit even
via je eigen mutualiteit na te vragen. Het document mag je
afgeven aan Martine of secretariaat. We geven dit dan terug
ingevuld mee met je kind.
Attest voor ouders:
Attest voor ouders die deelnamen aan lentefeest/eerste
communie kan ook via Martine aangevraagd worden.
Fiscale attesten:
Deze zullen eind april 2013 meegegeven worden met elk kind.
Vakantieblaadjes + gratis CD-rom:
Kostprijs € 7 (geld in envelop meegeven) . Geldig vanaf de derde
kleuterklas t.e.m. het zesde leerjaar. Deze kunnen nog tot eind
april besteld worden bij Martine/secretariaat. Daarna kan je geen
vakantieblaadjes meer bestellen. Dank voor uw begrip.

AGENDA
 donderdag 25 april: zwemmen K3
 vrijdag 26 april: 13u-14u30: OVSG-

fietsproef N5-N6
 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.

Allerlei:
Zwerfvuilactie voor leefgroep 5 gaat door op donderdag 25 april.
Verkeerslessen voor leefgroep 5 met politie in Puyenbroek gaat door op maandag 6 mei in de namiddag.
Martine
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LEEFGROEPBERICHTEN
Leefgroep 1 | Schelpjes
Ahoy
Na twee weken vakantie kunnen we er weer helemaal tegenaan! Er zijn zeven nieuwe kindjes in de klas. Zo
flink en lief dat ze zijn! We zijn super blij dat we deze knuffelaars in onze klas mogen hebben. Welkom
Bram, Linde, tuur, Nina, Stella, Mona en Anth. We hebben samen met hen al een zeer aangename week
achter de rug. Deze week was het feest in de klas. Felix is drie jaar geworden! Hiep hiep Hoera! Wat was hij
blij met zijn bananenkroon.
De plaat van de zandbak was stuk. Dankzij de papa van Jackie hebben we nu een splinternieuwe plaat
gekregen die terug veilig is en nog eens mooi ook. Bedankt voor de nieuwe plaat.
De brooddoos van Tess is zoek. Ze is blauw, rood en er staat een Bumba op. Kunnen jullie even rond kijken?
En als je ze gevonden hebt breng ze dan maar naar de schelpjesklas. Alvast bedankt.
Zijn er mama's of papa's die nog een aantal kleine klusjes willen doen in de klas zoals het noppertjesbord
omhoog hangen, de kasten aan elkaar vasthechten,... We kunnen deze handige harry's altijd gebruik.
Kijken jullie ook even aan onze waslijn in de klas of er verloren voorwerpen van uw kind aanhangen?
Vele groeten
De juffen

Leefgroep 2 | Kikkertjes en schildpadjes
Terug van weggeweest... en met af een toe een lentezonnetje en soms al aangename temperaturen, we
worden er allen vrolijk van. We zijn goed gestart aan ons axenroosavontuur, we hebben ons verdiept in het
land van de axen waar verschillende dieren met al hun verschillende gedragingen wonen. We zijn Sjef (de
leeuw) , Kadosh (de kameel) , Zieme (de pauw) en Dag (de wasbeer) al tegen gekomen en we ontdekten
dat ze zowel goed(gemutst) als slecht(gemutst) kunnen zijn. Door verschillende spelletjes en activiteitjes te
doen beleven we echt de verschillende axen en leren we deze beter kennen. En volgende week gaat ons
avontuur verder...
Toedeloe,
Sofie en Valentine

Leefgroep 4 | Stokstaartjes
Beste lezertjes,
MAANDAG: vertrokken we op gwp en hebben we het domein verkend en gewandeld , spelletjes gespeeld
en we waren heel nieuwsgierig voor de kamers
DINSDAG: waren we op de lork zijn we naar bunkers geweest en hebben we een film bekeken en
kampvuur met liedjes en snoep/film met snoep
WOENSDAG: buiten gespeeld en een kruidenwandeling gedaan en terug naar school gegaan het was een
super leuke GWP!!!
DONDERDAG: zijn we naar toneel geweest en daarna een evaluatie van toneel gemaakt.
Wie graag toegang krijgt tot de blog van onze GWP, moet even een mailtje sturen naar :
leen.derveaux@gmail.com of via stokstaartjesleefschool@gmail.com
We zullen de blog nog verder aanvullen....
Groetjes van Luna en Jinne
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Leefgroep 4 | Gekko’s
Terug van GWP!
Samen met de stokstaartjes zijn de Gekko’s op GWP gegaan naar de Lork.
Het was heel leuk en we hebben veel bijgeleerd over de natuur en de eerste wereldoorlog met loopgraven
en bunkers.
We hebben heel wat leuke activiteiten gedaan en zijn allemaal erg moe naar huis gegaan, maar het was
zeker de moeite.
In de volgende flashboem komt er een uitgebreider verslag.
Komende maand krijgen we les van juf Shirley.
We wensen haar graag welkom in onze gekke Gekko-klas!!
Groeten van de Gekko’s

Leefgroep 5 | Wolkenvangers
Dag lieve lezers,
wij hebben een nieuwe juf! Juf Sara is een stage-juf en komt tot 8 mei lesgeven aan de wolkenvangers en
aan niveau 6.
Voor project zijn we druk bezig met ons vriendschapsmonument. Ellen (mama Yuna) komt ons daarbij
assisteren. Dankjewel Ellen! Jouw professionele kwaliteiten zullen ons van pas komen.
Donderdag gingen we naar een toneel kijken in de Kluize. Het ging over poëzie.
Volgende vrijdag 26 april gaan we fietsproeven doen. We brengen dus die dag allemaal onze fiets, een
helm en een fluojasje mee.
Groetjes,
de wolkenvangers
PS: vrijdag 26 april: meebrengen van fiets, helm en fluojasje voor fietsproef van leefgroep 5

4 kleine cavia’s te verkrijgen!
Het kleuterblok heeft terug kleine cavia's, 4 kleine hummeltjes zoeken een nieuwe thuis. Wil je er eentje,
laat het dan vlug weten aan juf Valentine want binnen 2 weekjes mogen ze hun nestje al verlaten.

Godsdienst/Zedenleer
Feest Feest Feest
Dit weekend is het feest voor alle kinderen die hun lentefeest of communie vieren!!
Alvast 3 dikke kussen van het volledige team!
Maak er een onvergetelijke dag van!!
Juf Ann en juf Ellen.
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Felicitaties eerste communie en lentefeest

’t Is feest! ’t Is feest! Kom doe maar met ons mee … we willen
samen vieren!

Het is weer zover, op zondag 21 april vieren de kinderen van het eerste
leerjaar en het zesde leerjaar feest. De ene doet haar eerste communie,
de andere zijn lentefeest, nog een andere doet haar vormsel of plechtige
communie binnenkort.
Het ene feest vindt plaats in de kerk, het andere dan weer in het bos.
Hoe dan ook er wordt een overgang in ’t leven van deze kinderen gevierd,
dit willen we dan ook over de verschillen heen samen in de verf zetten.
Daarom vindt er zondag om 12 u op school een gezamenlijk ritueel plaats
om dit moment feestelijk te bekrachtigen. Dit ritueel wordt gevolgd door
een feestelijke receptie.
Wij wensen alle feestelingen en hun ouders een dikke proficiat en hopen
dat het zonnetje haar beste stralen tevoorschijn zal toveren speciaal voor
deze gelegenheid.
Het leefschoolteam.
e
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Zoekertje
Een heerlijk, eerlijk en gezond tussendoortje
De stokstaartjes uit godsdienst gingen naar aanleiding van hun onderwerpen rond aarde en vruchtbaarheid
en ontmoeting aan de slag in de keuken. Ze maakten een tussendoortje op basis van quinoa en
trakteerden hun klasgenootjes uit zedenleer en de juffen.
Het tussendoortje viel bij velen in de smaak, daarom delen zij graag hun recept met alle leefscholers.
Nodig voor ong. 25 kinderen (dessert):
300 gr quinoa (wereldwinkel)
600 ml water
1 snuifje zout
1 scheutje olijfolie
Fruit naar keuze voor fruitsla
Ong. 6 tot 8 appels om te stoven (gebruik bij voorkeur zoete appels)
Kaneel
Agavestroop (afhankelijk van je smaak)
Gemalen kokos
Rozijnen of ander gedroogd fruit
Zo ga je tewerk:
Quinoa:
1. breng het water aan de kook met het zout en de olie
2. ondertussen spoel je de quinoa
3. wanneer het water kookt temper je de hittebron en voeg je de quinoa toe
4. laat nu onder deksel ong 15 minuten zachtjes garen, af en toe omscheppen
5. wanneer de kiempjes duidelijk zichtbaar worden is de quinoa klaar, haal nu de quinoa van het
vuur en laat nog 5 minuutjes rusten
Fruitsla:
1. schil en snijd het gewenste fruit en meng
Gestoofde appels:
1. schil de appels en snijd in dunne schijfjes
2. verwarm in een pot een scheutje olijfolie
3. voeg de schijfjes appel toe en al omscheppend kort opstoven
4. vervolgens kaneel (naar smaak) en een weinig agavestroop (naar smaak) toevoegen en nog een 5
tal minuutjes al omscheppend verder stoven
Tenslotte serveren (kan zowel warm als koud):
Serveren doe je in kleine potjes, je gasten kunnen aan de quinoa toevoegen wat zij graag wensen.
Afwerken met gemalen kokos maakt het geheel feestelijk ogen en is lekker
Smakelijk!
Weetjes:
Quinoa groeit op grote hoogte waardoor er geen pesticiden en insecticiden aan te pas komen om deze
plant te kweken. Bovendien is quinoa een slimme plant want de eetbare kiemen (zaadjes) van deze planten
dragen een laagje saponine (een laagje met een bittere zeepachtige smaak) dat beschermt tegen insecten.
Insecten houden niet zo van saponine. Ook wij mensen houden niet van saponine, maar door de kiemen
eenvoudigweg onder stromend water te spoelen verdwijnt deze laag.
Agavestroop is afkomstig van het sap van een cactusachtige plant.
Agavestroop is veel zoeter dan suiker, je hebt er dus zeer weinig van nodig, bovendien doet het onze
bloedsuikerspiegel niet zo snel stijgen.
Voor wie van subtiel zoet houdt die kan de agavestroop vervangen door (volle)rijststroop.
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Filocafé

De hedendaagse wetenschap predikt een heel materialistisch wereldbeeld. Het bewustzijn is gereduceerd
tot wat breinactiviteit (wij zijn ons brein) en de energetische visie van de alternatieve geneeskunde wordt
als pseudowetenschappelijke onzin weggelachen. Tijdens een voordracht wordt de blinde vlek van dit
wereldbeeld blootgelegd. Er wordt aangetoond dat de klassieke wetenschap veel breder is dan datgene dat
we nu in de populaire media en door de sceptici krijgen voorgeschoteld. Aansluitend op de voordracht
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volgt er een filocafé over hetzelfde thema en worden de vragen die de voordracht heeft opgeroepen verder
onderzocht.
John De Poorter is wetenschapper, lerarenopleider en auteur van het boek ‘Blinde vlekken, acht experimenten
die uw blik verruimen’. Blinde vlekken leggen de vinger op de wonde. Ze tonen haarscherp de beperkingen van
de wetenschappelijke denkbeelden maar ze zijn ook een kans om nieuwe invalshoeken te exploreren.
Eef Cornelissen is filosofisch gespreksleider bij Zeno vzw en filosofeert in diverse sectoren met jong en oud over
alles en niets en van alles daartussen. Daarnaast werkt ze als lector Filosoferen met Kinderen aan de
Hogeschool West-Vlaanderen en doceert ze Conceptbegeleiding aan de Kunstacademie aan Zee (KAZ) in
Oostende.

Zoekertje
Conny (mama van Jana) studeert af als energetisch consulent en zoekt mensen om gratis op te oefenen:
healing-reading werk. Ook reiki is mogelijk.
Voor meer uitleg:
conny_jansen@hotmail.com

Babysit
Zoek je een babysit?
Ik ben Sarita Verreth (15 jaar), de grote zus van Warre Verreth en Leni Verreth. Mijn mama is Sigrid
Vandenbussche en mijn papa is Pascal Verreth. Wij wonen in Sint-Lievens-Houtem. Ik zat vroeger op de
Leefschool en ga nu in de Wingerd naar school.
Ik zou graag bij jou komen babysitten. Ik heb al een paar keer gebabysit.
Je kan me contacteren op mijn gsm nummer 0470469963.
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