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E D I T O R I A A L!
Groetjes aan alle leefscholers
Volgende week gaan we nog groener!
Laten we allemaal gaan met de fiets, bus, te voet, carpoolen...
Ik kijk er al naar uit.
Groetjes
Jana

Leefschoolnieuws van Martine
Verwerking resultaten enquête ouders:
Momenteel hebben we een oplijsting gemaakt van de items die
uit de enquête zijn gekomen. Samen met Stefaan D’Hondt,
pedagogisch begeleider methodescholen, hebben we onze
prioriteiten vanuit het team en die van de ouders gebundeld. Het
eerste item waar we nu rond werken is onze projectwerking. Wat
moeten behouden, bannen en bewerken steeds vertrekkend
vanuit de leefschoolbrochure. Van zodra we meer zicht hebben
op de verwerking van de gegevens en de acties die we zullen
uittekenen plannen we rond half juni een infoavond voor onze
ouders. Zo worden jullie allen op de hoogte gebracht waaraan we
de komende maanden zullen werken i.s.m. de pedagogisch
begeleidingsdienst. Dank voor jullie begrip.
Martine

AGENDA
 maandag 6 mei: N6 op verkeersles in
Puyenbroeck
 dinsdag 7 mei: tentoonstelling ruimte
Gekko’s van 14u tot 15u30
 dinsdagnamiddag 14 mei:
scholengordel leefgroep 5
 6 tot 17 mei: actie Sam de
verkeersslang
 4 tot 8 juni: actie ‘met belgerinkel naar
de winkel’
 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

Martine

DEADLINES
Belangrijke mededeling
Maandag 6 mei zal de bus pas om 16u15 vertrekken op school. De
kinderen die gebruik maken van de bus zullen dus een half uur
later thuis zijn.
Vriendelijke groeten,
juf Els
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 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.
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LEEFGROEPBERICHTEN
Leefgroep 2 | Kikkertjes en schildpadjes
In het verlengde van ons thema rond de axenroosdieren zijn we de volgende 2 'halve' weekjes uiltjes want
we zijn volop aan het knutselen aan een leuk moederdagcadeautje. Nieuwsgierig... nog even wachten.
Groetjes,
Sofie en Valentine

Leefgroep 2 | Kikkertjes en schildpadjes
Hallo iedereen,
Wegens technische problemen hebben we vorige week niets kunnen zetten in de flashboem en daarom
eens een dubbel zo lange update!
De eerste week na de paasvakantie was al goed begonnen voor N2, want wij mochten op boerderijklasse!
En dat met een nieuwe leuke juf: Violaine! We hebben daar ongelooflijk veel dingen gedaan en geleerd, en
we hadden nog geluk met het weer zodat we veel buiten konden spelen.
We hebben daar de boer geholpen met koeienstallen uit te kuisen en alle dieren eten te geven. Verder
hebben we ons eigen brood gebakken, choco gemaakt, een ritje op de kar gedaan, koeien gemolken,
kalfjes de papfles gegeven, ...
We hebben ook vele dingen geleerd zoals hoe je van de vacht van een schaap tot wol komt, over
composteren, over de vele boerderijdieren, enz.
Het was een hele leuke GWP!
Maar N1 heeft ook niet stilgezeten, want zij hebben ook over de boerderij geleerd! Hoe noemt een
vrouwelijk schaap? Waarvoor gebruiken wij al deze dieren? En we hebben ook ons eigen boerderijdier
geknutseld!
Vorige week zijn de maanvisjes en de zeepaardjes gestart met het nieuw project: tuinieren! Ondertussen
hebben ze al veel gezaaid en al wat geleerd over planten. De klassen zijn precies serres! Kom gerust een
kijkje nemen, want onze plantjes zijn al goed aan het groeien! Volgende week leren we veel meer bij!
Wij zoeken ook nog een aantal ouders die het zien zitten om een grote bak of een aantal bakken te maken
die we dan als moestuintje kunnen gebruiken op school. Want als onze plantjes genoeg gegroeid zijn,
zouden we deze graag verplanten.
Alle hulp en tips zijn welkom!
Groetjes,
de juffen

Leefgroep 4 | Stokstaartjes
Hallo allemaal,
maandag hebben we het materiaal voor onze experimenten bijeen gezocht en bij turnen hebben een koor
oefening gedaan.
Dinsdag hebben we aan ons moedertjesdag gewerkt en geturnd.
Donderdag hebben we onze experimenten getest.
Vrijdag hebben we nog aan ons moederdag gewerkt, we gaan experimenteren voor mama.
daaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaag

e

flashboem | 18 jaargang | nummer 29 | 3 mei 2013 | flashboem@leefschool.be

Leefgroep 4 | Gekko’s
Hoi lezers,
Deze week hebben de Gekko’s hard verder gewerkt aan het project “de ruimte”.
Ze werkten de planeten af voor de reuzeplanetenmobiel en hebben in kleine groepjes ook hun opzoekwerk
creatief verwerkt.
Dinsdagavond keken we op school naar de sterren en wat hebben we veel bijgeleerd! We vonden allerlei
sterrenbeelden, de poolster en zagen zelf de planeet Jupiter!
De laatste loodjes worden nog gelegd en dan zijn we klaar voor onze tentoonstelling dinsdagnamiddag.
Tot gauw!
Juf Carmen en juf Shirley

Leefgroep 5 | Fenik sen
Beste lezertjes,
Maandag zijn we begonnen met toetsen voor het vijfde.
Dinsdag zijn we begonnen met mini-projectjes en moedertjesdag. Maar dat blijft nog een grote verrassing.
Bij de mini-projectjes hebben we veel verschillende onderwerpen, maar dat maakt het des te leuker.
En woensdag waren we vrij!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Donderdag werkten we verder aan moedertjesdag en onze miniprojectjes. Het was een leuke week bij ons.
Vele groetjes,
Levi en Pim

Leefgroep 5 | Wolkenvangers
Dag lezertjes,
vorige week vrijdag hadden we fietsproef. We moesten langs de baan allerlei proefjes doen zoals een
hindernis voorbijrijden, een kruispunt oversteken, stoppen en oversteken, enz.
We hebben ook iets geknutseld voor moederdag. Vandaag hebben we onze planning gemaakt voor onze
individuele projecten.
Niveau 6 is tijdens niveauwerk ook bezig rond alcohol en drugs. Dinsdagvoormiddag is er iemand
langsgekomen om daarover te vertellen.
Maandag 6 mei gaat niveau 6 in de namiddag naar Puyenbroeck. Daar krijgen we verkeersles van de politie
van Wachtebeke. We zijn pas terug op school om kwart over vier.
Groetjes,
Bo
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Natuurweek van 3 tot 7 juni voor leefgroep 5

Programma
Ma 3/06: bezoek Aelmoezeneiebos :
 VM: Groep 1: Monsters in het bos /Groep 2: Het bos is meer dan de som van zijn delen
 ’s middags: pick-nick in het bos
 NM: wissel van groep
Di 4/06
 VM:bezoek planetarium Brussel
 ’s middags lunchpakket op school
 NM: workshop op school
Woe 5/06: workshop op school
Do 6/06:
 VM:bezoek tuin van KINA in Gent
 ‘s middags: warme maaltijd of boterhammen op school
 NM: workshop op school
 16u-18u: tenten opzetten op school
 18u30: avondeten
 19u30: avondactiviteit
Vrij 7/07: natuuractiviteiten in en om de school door GREEN
 Middagmaal op school
Wij willen graag beroep doen op jullie hulp bij volgende zaken. Gelieve aan te duiden waar je
graag helpt.
O Ik kan op dinsdagvoormiddag mee zorgen voor vervoer naar Brussel voor ...... kinderen.
O Ik kan op donderdagvoormiddag mee zorgen voor vervoer naar Gent voor ..... kinderen.
O Ik kan een tent voorzien voor ……. personen.
O Ik kan meehelpen tenten opzetten op donderdag 6/06 tussen 16u en 18u.
O Ik kan meehelpen tenten afbreken op vrijdag 7/06 tussen 14u30 en 18u.
O Ik wil meehelpen met het avondmaal op donderdag 6/06.
O Ik wil meehelpen met het ontbijt op vrijdag 7/06.
Belangrijk!
Wie voor vervoer zorgt mag zijn kosten inbrengen.
Op maandag en dinsdag lunchpakket + drankje voorzien.
Op donderdag en vrijdag zoals gewoonlijk (boterhammen of warm op school). Extra 4-uurtje
voorzien op donderdag (koek of fruit).
Op maandag mag er ook een pick-nicklaken of dekentje meegenomen worden voor in het bos.
Donderdag matje, slaapzak, kussen en toiletgerief voorzien.
Op vrijdag na schooltijd worden de kampeerspullen meegenomen naar huis.
Hartelijk dank voor jullie eventuele bijdrage aan deze natuurweek!
Juf Sofie, Els en Izabel
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Met belgerinkel naar de winkel
De actie ‘met belgerinkel naar de winkel’ klinkt jullie misschien wel bekend in de oren.
Deze actie wordt in Oosterzele georganiseerd door de GRLE (de gemeentelijke raad voor lokale economie),
met ondersteuning van het gemeentebestuur.
Het thema van dit jaar is ‘fiets je kerngezond’ en dit jaar kan je fietsen van 4 mei tot en met 8 juni.
Om het draagvlak van de actie wat te verbreden zou er dit jaar een neveneditie georganiseerd worden voor
de scholen, met een aparte kindertombola.
Praktisch houdt dit in dat kinderen die met de fiets naar school komen, een stempeltje krijgen op hun
spaarkaart. De deelnemende scholen krijgen spaarkaarten en bijbehorende stempel.
Deze kinderspaarkaart mag ook door de ouders en kinderen gebruikt worden om boodschappen te
doen per fiets. Het zijn niet enkel de schoolritjes die stempels opleveren.
Een volle spaarkaart geeft recht op een fietssticker.
Achteraf worden de kinderspaarkaarten in een afzonderlijke tombola gestoken, waarbij de prijzen meer
afgestemd zijn op een jong publiek.
Van 6 tot 17 mei doen wij als leefschool ook de actie ‘Sam de verkeersslang’. Wie op een milieuvriendelijke
manier (te voet, per fiets, carpool, school- of lijnbus) naar school komt, verdient ook een bol voor de
klasspaarkaart. Volle kaarten komen op de verkeersslang (aan muur voetbalveld). Daar kan iedereen de
vorderingen volgen en reikhalzend uitkijken naar de traktaties tussendoor. Hopelijk halen we de eindmeet!
Verder melden we nog dat leefgroep 5 op 14 mei deelneemt aan onze jaarlijkse fietsgordel van school naar
school in Oosterzele.
Op 14 mei verwachten we dus alle feniksen en wolkenvangers met fiets, helm en fluojasje op school.
Graag hadden wij ook nog 4 begeleidende ouders die zich tussen 13u en 15u30 kunnen vrijmaken op de
tocht optimaal veilig te kunnen laten verlopen. Tingelingeling!!!
tot gauw op de fiets!
juf Izabel

Babysitter
Hallo ik ben Maxime Verstuyft. Ik ben 17 jaar oud en studeer Humane Wetenschappen en ben tevens oudleerling Leefschool. Ik heb een broer van 7 en een zus van 12 die beide op de leefschool zitten. Ik zou graag
willen babysitten in de regio Oosterzele – Sint. Lievens-Houtem.
Je kan mij contacteren via mail: maxime-447@hotmail.com of GSM:
0470292183
mvg Verstuyft Steven

MOS
Afval voorkomen bij het maken van je lunchpakket
 Neem uw lunch mee in een broodtrommel in plaats van een wegwerpzakje of aluminiumfolie.
 Drank kan in een herbruikbare drinkbeker of thermosfles. Een thermosfles houdt de drank
bovendien lekker warm of fris.




Een koekje of snack meenemen? Koop geen individueel verpakte lekkernijen, maar een
familieverpakking en stop een portie in een herbruikbaar bewaardoosje.
Verjaardagsfeestje van zoon of dochter in de klas? Trakteer eens met cake die u versiert met
nootjes en kleurige snoepjes. Succes gegarandeerd en veel beter voor het milieu dan kleine
geschenkjes die toch snel in de vuilbak belanden.
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Uitnodiging vergadering oudervereniging
7 mei 2013
20 u
Welkom
Feedback uit de ochtendoudervereniging

Feedback uit enquête ouders ivm oudervereniging

Evaluatie voorgaande activiteiten
-

Free podium voor ouders
Communie / Lentefeest

Update komende activiteiten
-

Leefschoolfeest
Overgang kleuters

Mededelingen
Rondvraag
Tot Dan !
Kristy ( mama Stan, Marik, Jurre )
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