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E D I T O R I A A L!
Dag leefschoolers
We hebben deze week prachtig weer en we hebben er met volle
teugen al van genoten.
Hopelijk blijft het nog lang zo.
De laatste zwemles van de derde kleuterklas is voorbij en ik zou
heel graag de ouders bedanken die dit jaar zijn meegegaan en
het zo plezierig gemaakt hebben!
Groetjes
Jana

Leefschoolnieuws van Martine
Sam de slang:
Vanuit de leerlingenraad kwam de vraag om terug deel te nemen
aan de verkeersactie Sam de slang. Deze gaat door van maandag
6 tot en met vrijdag 17 mei 2013. Het is de bedoeling om
kinderen, ouders en personeel te stimuleren om veilig en
milieuvriendelijk naar school te gaan. Hoe wordt het spel
gespeeld ? Iedere deelnemer die tussen 6 en 17 mei te voet, met
de fiets, met de bus of carpoolend naar school komt krijgt een
stip. Op een kaart worden 15 stippen gekleefd. Alle kaarten
worden samengebracht op een groot spandoek. De deelnemers
krijgen voor hun inspanning telkens een beloning. De beloningen
zijn een sticker, 15 minuten extra speeltijd, een koek, 15 minuten
extra speeltijd en als apotheose (wanneer de ganse slang
volhangt met kaartjes) een ijsje.
Hoe meer kinderen meedoen met de actie hoe vlugger ze een
ijsje verdienen.

AGENDA
 dinsdag 30 april: sterrenkijken 21u30
Gekko’s
 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.

Vakantieblaadjes:
Je kan nog tot eind april vakantieblaadjes met CD-rom bestellen.
Kostprijs: € 7 . Geld in envelop afgeven aan de juf, secretariaat of
Martine
Martine
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LEEFGROEPBERICHTEN
Leefgroep 2 | Kikkertjes en schildpadjes
Hoi,
Deze week was vooral 'genieten' (poes). De kinderen hebben elkaar een overheerlijke massage gegeven
en/of ze konden genieten van een voet-broebel-badje. Aan de hand van verhalen leerden de kinderen
gaandeweg de verschillende gedragingen van de dieren kennen, zo leerden ze hoe je 'kritiek' kan en mag
geven zoals een havik. We hebben ook gevoelens zoals blij en boos expressief leren uiten en samen met
muziek maakten we blije/boze tekeningen. Woensdag werd Lotje haar 6de verjaardag gevierd met een
overheerlijke cake: dikke proficiat Lotje. We hebben onze week afgesloten met een axen-spel waarbij de
kinderen moesten raden of zelf moesten uitbeelden over welk dier het ging. Geschminkt op het forum
kregen de kinderen allemaal een pauwenpluim, want wij zijn superfier op onze kleuters dat ze alles al zo
goed onder de knie hebben.
Vele groetjes Valentine en Sofie.
P.S: in de schildpadjesklas ligt er nog een BIB-boek over "de zintuigen" van wie????

Leefgroep 4 | Stokstaartjes
Beste lezertjes,
MAANDAG: in ons gwp-boekje gewerkt over bomen en we hebben in turnen verspringen gedaan en Tristan
was de verste en als tweedes Siebe G en als derde Hanno.
DINSDAG: we hebben ons nieuwe planning voor ons project: “Hoe experimenteer je?”. We hebben na
turnen te voet naar school gewandeld en onderweg een frans liedje geleerd.
WOENSDAG: gebreid
DONDERDAG: we krijgen een extra speeltijd omdat we flink zijn en onze meter op 9 staat!
VRIJDAG: we gaan experimenteren met taal, we gaan een liedje zingen op het forum
Op woensdag 8 mei in de voormiddag houden we onze open experimenten dag; het eindproduct van ons
project.
groetjes Jinne en Luna
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Leefgroep 4 | Gekko’s
Hoi beste lezers,
Na een onderbreking van het project over de ruimte door de paasvakantie en de GWP konden de Gekko’s
deze week hun werk verder zetten. Om wat meer te weten te komen over de ruimte en de planeten in ons
zonnestelsel keken we maandag naar een film. Van daaruit konden de kinderen starten met het
opzoekwerk. Dinsdag zijn we iets opgestart wat volgens ons heel spectaculair moet worden: een reuze
planetenmobiel! Deze mobiel wordt het pronkstuk van ons project, maar er is nog veel werk aan de winkel.
Donderdag brachten we een bezoek aan het sterrenkundig observatorium van de Universiteit Gent, waar
de kinderen weer een heleboel te weten kwamen over het heelal.
Wij zijn benieuwd naar wat we nog allemaal zullen bijleren over de ruimte!
Graag tot de volgende!
Juf Shirley
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dag lieve ouders,
Voor ons lopende project over de ruimte hadden de kinderen als wens om ’s avonds sterren te kijken. Wij
hadden gedacht om dit te plannen op dinsdagavond 30 april, omdat de kinderen de volgende dag niet naar
school moeten en zich dus gerust kunnen uitslapen.
We hebben de laatste dagen de avonden geobserveerd en pas om 22u is het donker genoeg om sterren te
kunnen waarnemen. Ideaal zou dus zijn mochten we dinsdagavond om 21u30 afspreken op school. Dat
geeft ons voldoende de tijd om de telescopen op te zetten en een woordje uitleg te geven. We sluiten het
sterren kijken af ten laatste om 22u30.
Kent u zelf iets over de sterren en wil u die kennis met de kinderen delen? Hebt u een telescoop en kunnen
we die gebruiken? Dat zou super zijn!
Wij verwelkomen dus graag alle mama’s, papa’s, broers, zussen,… om er een schitterende sterrenavond
van te maken.
Graag tot dan!
Juf Shirley en juf Carmen
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Graag dit strookje maandag 29/04/’13 terug bezorgen aan de juffen, zodat wij weten wie er wel of niet kan
bij zijn.
(naam van je kind)…………………………………… en zijn/haar ouders, zullen wel / niet aanwezig zijn bij het
sterren kijken.
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Leefgroep 5 | Feniksen
Beste lezertjes,
Deze week hebben we nog een beetje verder gewerkt aan ons kunstwerk voor ons project
(hoe bouwen we samen aan een mooie school).
Het moet alleen nog vernist worden en dan is het klaar !!!
Bij turnen gingen we dansen (shake met die kont!!).
Donderdag kregen muziek lalalalala.
Vrijdag hebben we een fietsproef gedaan om te kijken of we wel kunnen fietsen.
Vele groetjes,
Katrijn

Leefgroep 5 | Wolkenvangers
Dag lezertjes,
we hebben onze vredesboom afgewerkt. We mochten eerst elk een wilgenteen versieren. Al deze
wilgentenen samen vormen nu onze vredesboom. Hij is prachtig. Je kan hem bewonderen op de
speelplaats onder het afdak. De zesdes hebben dinsdag geproefd van een dagje middelbaar in het
atheneum te Zottegem. We werden verwelkomd met een heerlijk ontbijt. Na een rondleiding kregen we
les: wetenschappen, techniek en Latijn of plastische opvoeding. Na het middageten was er sport.
't Was een leuke dag. De vijfdes hebben ondertussen met juf Sofie deelgenomen aan de Zwerfvuilactie.
Groetjes en tot de volgende keer!
de wolkenvangers
Jezelf zijn
Ik wil vrij zijn als een vogel,
maar het voelt alsof ik vast zit op de maan.
Ik wil brullen tot mijn stem op is,
maar dan horen mensen me en kijken me raar aan.
Ik wil springen en dansen,
maar daarvoor ben ik misschien een beetje te laf.
Maar dat ik wil zijn wie ik wil zijn
dat neemt niemand van me af.
Van iemand!
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Verslag leerlingenraad
Verslag leerlingenraad van 23/04/2013.
Van zodra het beter weer wordt zullen twee kinderen de lijnen schilderen van het wieltjespad
(Lucas/Seppe).
Het zandspeelgoed wordt begraven in het zand. Opgraafactie in de opvang om het materiaal terug te
hebben.
Sam de slang invoeren (verkeersactie). Gaat door van 6 t.e.m. 17 mei. Djuro zal spandoek ophangen. Ellis
zoekt met Martine een geschikte plaats. Kom zeker te voet, met de fiets, met de bus of via carpooling naar
school.
Wanneer het tomatensoep met balletjes is dan willen de kinderen graag meer soep en dat de balletjes
beter verdeeld worden.
Toiletten herstellen bij de jongens: Martine neemt dit op met Djuro en Piet.
Fruit aangekocht door de school soms weggegooid. Er is weinig respect hiervoor. Kinderen zullen hierop
aangesproken worden. Volgend schooljaar is er geen tussenkomst meer van de gemeente en daarom zal er
ook geen fruit meer aangekocht worden door de school.
Toiletten worden niet altijd netjes gebruikt. Leen zal een blad ophangen hoe we op een goede manier het
toilet moeten gebruiken.
Slot van het middelste toilet van de jongens zal hersteld worden door Djuro.
Rollerblades: kinderen vergeten de afspraken soms. Stan en Manon typen de regels nog eens en mailen dit
door naar Martine. Dit wordt uitvergroot en opgehangen door Leen.

Viering lentefeest/communie
Hartelijk dank aan iedereen die heeft meegeholpen om er zo’n geslaagde dag
van te maken. Ook een dikke pluim voor juf Ann en juf Ellen. Proficiat aan alle
feestelingen en hun ouders!
MOS
Vervolg Afval voorkomen – deze week is de tuin aan de beurt:
Afval voorkomen in de tuin:






Het voorkomen van afval in de tuin begint al bij het ontwerp. Kleine boompjes en struiken
leveren na een paar jaar al behoorlijk wat snoeihout en bladerafval op. Een gazon bezorgt u elke
week een hoop maaisel in het voorjaar en in de zomer.
Meer tips voor een afvalarme tuin op: www.ecologischgroen.be
Maak gebruik van compost i.p.v. chemische meststoffen. Heb je er onvoldoende, dan kun je dit
aankopen bij diverse gelabelde verwerkers. Je vindt de opsomming van alle handelaars op deze
website (www.vlaco.be)
Vervang een deel van uw gazon door een kruiden- en bloementapijt. U spaart er ook een hoop
werk mee. U kunt ook bodembedekkers aan planten zoals b.v. maagdenpalm of pachysandra.
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Een vijver met wat waterplanten levert ook weinig afval.
Richt een stuk van het gazon in als kippenren. U krijgt er ineens een nijver team afvalverwerkers
bij.
Grasmaaisel is een prima mulchlaag. Strooi een laagje tussen struiken en bomen. De planten
krijgen zo extra voedingsstoffen.
Met een aangepaste grasmachine (mulchmaaier) kan het maaisel gewoon blijven liggen. De
machine vermaalt de gemaaide grassprieten tot kleine stukjes, die voor een extra bemesting van
uw gazon zorgen. Het gras droogt er ook minder snel door uit.
De haag scheren doe je best pas tegen eind juni als de groei ver gestopt is. Te vroeg de haag
scheren stimuleert de haagplanten om nog sneller te groeien, zodat een tweede en soms zelf een
derde snoeibeurt nodig is.
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