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E D I T O R I A A L!
Het schoolfeest komt eraan!
Met de vele dansjes, spelletjes en andere activiteiten wordt het een geweldige
dag! Het volledige team kijkt er sterk naar uit.
Laten we nu allemaal onze vingers kruisen voor een mooie dag zonder regen en
het schoolfeest kan niet meer stuk!
Prettig weekend iedereen!
Jana

Oproep oproep oproep!!!!!
Heb je thuis enkele volksspelen die we eens zouden mogen lenen voor het
Leefschoolfeest? Geef dan zeker een seintje aan juf Leen of juf Marjolein. Wij
zullen u hier heel dankbaar voor zijn!
Lieve groeten,
Juf Leen en juf Marjolein

AGENDA
 4 tot 8 juni: actie ‘met belgerinkel naar
de winkel’
 Vrijdag 7 juni: fietstocht van gekko’s en
stokstaartjes
 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.

LEEFGROEPBERICHTEN
Leefgroep 1 | Schelpjes
Lieve ouders van een klein spookje!
Stilletjes aan konden we er niet meer omheen: de schelpjes willen werken rond "spoken en monsters" en meer bepaald:
zijn ze er écht en is er reden om bang te zijn?
Willen jullie maandag aan je kind een wit laken of stuk witte stof meegeven aub? Ons optreden op het schoolfeest volgend
weekend (1 juni) staat dan ook in het teken van spoken. We verwachten je peuter/kleuter om 14u30 in de klas, graag in het
wit gekleed of met een wit doek rond de schouders. Om 15u00 treden we op en nadien mag je kind direct terug bij
mama/papa.
Verder hebben we nog fijn nieuws: Mona kreeg een zusje, ze heet Rosien. Nu is ze een grote zus!
En we kregen twee nieuwe schelpjes bij: Anaïs (zusje van Marthe) en Fien (zusje van Gust);Welkom lieve meisjes, we zijn
blij met jullie erbij!
Lieve groetjes, Veerle, Katrijn en Sanne

Leefgroep 2 | Maanvisjes en zeepaardjes
Hallo iedereen,
Wij hebben gisteren ons project afgerond rond tuinieren. Wij hebben bij dit project gemerkt dat het weer ons vaak heeft
dwarsgelegen maar hier hebben wij ook veel uit geleerd!
Volgende week starten wij met ons vaderdagcadeautje te maken en beginnen ook al aan ons thema verkeer. Welke
verkeersborden zijn er allemaal, hoe verplaatsen wij ons veilig op de straat,...
Kinderen hoeven nog geen fiets mee te brengen!
De kinderen van niveau 2 hebben vandaag hun 3de workshop gehad bij Hannes. Wie hierover nog vragen heeft kan steeds
terecht bij de juf voor een woordje uitleg!
Lieve groeten,
De juffen

Leefgroep 4 | Gekko’s
Beste lezertjes,
De Gekko 's hebben een feestweek gehad ,3 jarigen, Marieke,Rune en Alice en dat was de max. Ze hadden heel veel
lekkers mee zoals zelfgebakken cake of waterijsjes of marshmellos in de vorm van een ijsje ,het was allemaal heel erg
lekker.
We hebben ook in ons GWP boekje gewerkt omdat we een grote toets hebben, onze grote GWP TOETS op dinsdag 28
mei spannend hé.
We hebben tijdens de turles ons goed laten bewegen door te lopen en te springen en onze grote mensen memorie
gespeeld.
De tijd vloog voorbij maar toch was het heel leuk.
En we hebben een toets van tijd gemaakt, ook heel erg leuk.
Dit waren uw Gekko reporters
MVG, Bo en Emely
de

Leefgroep 4 2 graad
Beste gekko’s en stokstaartjes,
op vrijdag 7 juni gaan wij een hele dag op WATERFIETSTOCHT.
Het mooie weer is alvast besteld! Vergeet vooral niet je goed humeur, je fiets, je fietshelm, een fluo-hesje en een
lunchpakket mee te brengen! Zorg dat je fiets picco bello in orde is, zodat je veilig de baan op kan!

We zijn ook nog op zoek naar ouders die mee willen begeleiden.
Meer info hierover verder in de flashboem.
Wij kijken er al naar uit!
Tot dan!
Carmen, Leen en Jana

Leefgroep 4 | Stokstaartjes
hallo flashboemers,
ma: mega expo Hanno :ruimte
di: verlengde turnles
woe: boekenronde van Tristan
do: we gaan een animatie filmpje kijken
vrij: wij mogen het forum voorbereiden
za en zon: weekend
ma,di en woe: verlengdweekend
Niels en Brent
Maandag dinsdag en woensdag was er geen school.
Donderdag gaan we de toets van project doen.
Vrijdag gaan de stokstaartjes werken aan een gwp boekje.
Nog een fijn weekend!
groetjes de stokstaartjes
van eva-marie en reni

Leefgroep 5 | Feniksen en wolkenvangers
Ons programma voor volgende week is al weer goed gevuld met boeiende workshops, spannende momenten en uiteraard
ook ontspanning.
Maandag 27 mei gaat leefgroep 5 i.s.m. Natuurpunt Oosterzele werken rond inheemse amfibieën. N6 volgt de workshop in
de voormiddag, N5 in de namiddag. Aangezien het een buitenactiviteit is, willen we vragen om aangepaste kledij
(regenkledij, eventueel een trui) en laarzen mee te geven aan de kinderen.
Woensdagvoormiddag 29 mei krijgt N6 een workshop rond drugspreventie.
Maandag en dinsdagnamiddag legt N6 de praktische proef voor techniek af. Ook Frans (luisteren en spreken) komt aan
bod dinsdagvoormiddag.
Donderdag en vrijdag gaan we sporten en knutselen voor vaderdag.

Leefgroep 5 | Feniksen
hoi piepeloi,
We zijn nog bezig aan onze mini-projectjes.
En onze tentoonstelling is op vrijdag 24/05.
Zoals jullie misschien al weten hebben we meegedaan aan de fietsengordel.
van Chiel en Maura!!!

Leefschoolfeest
Inschrijving barbecue zaterdag 1 juni van 12 tot 14u.
Naam: ……………………………………………………………………………………………….
Schrijft in voor:
………. Aperitief + volwassene vlees à € 14 = ………………………………

………. Aperitief + volwassene vis à € 15 =

………………………………

………. Aperitief + volwassene veggie à € 11 = ………………………………

………. Aperitief + kind vlees à € 7 =

………………………………

………. Aperitief + kind vis à € 8 =

………………………………

………. Aperitief + kind veggie à € 6 =

………………………………

Totaal te betalen :

€ …………………………………

Geld kan cash afgegeven worden aan de juf/secretariaat/Martine of vooraf gestort worden op
rekeningnummer van de oudervereniging 390-0232117-51 met vermelding naam en aantal/keuze

Programma leefschoolfeest 1 juni: thema Vlaamse kermis
11.00u-13.00u: speelgoedmarkt door kinderen. Standplaats € 1 (afgeven aan juf Els)
12.00u-14.00u: aperitiefconcert en barbecue
14.00u-15.00u: activiteiten Vlaamse kermis
15.00u: woordje Martine en optreden kleuters
16.00u: rondleiding kleuters door Katrijn en lagere door Izabel
16.00u-17.00u: activiteiten Vlaamse kermis
Doorlopend van 15.00u tot 18.00u tentoonstellingen van projectwerkjes, koffiecafé,…

Fietstocht leefgroep 4
Beste ouders,
op vrijdag 7 juni trekken we er een hele dag op uit met de fiets.
We zullen een mooie fietstocht maken langs enkele bezienswaardigheden in de omgeving van de school.We vertrekken
om 9u op school en zullen om 15u30 terug zijn. (Let op! Dit is een uur later dan normaal!). Alle kinderen moeten een
rugzakje meenemen met drinken, lunchpakket, fluovestje en fietshelm zijn verplicht. De fietsen moeten uiteraard in orde
zijn ! Of we regenkledij zullen nodig hebben kunnen we nu nog niet voorspellen, maar laat ons hopen van niet !

We zijn nog op zoek naar enthousiaste ouders die willen meefietsen of met de bezemwagen willen rijden. Ben jij er zo één?
Mail ons dan zeker of vul dan snel het strookje hieronder in en bezorg het aan een van onze juffen! We zoeken nog 5
mensen.
Juf Leen zoekt ook nog een fiets met daaraan een karretje met zitplaats voor 2 kindjes zodat zij op woensdag 29/05 de
tocht samen met haar kleine kinderen kan uitproberen. Is er iemand die een fiets voor één dag te leen heeft voor Leen ?
Dank bij voorbaat...
Verder zouden we ook graag een reservefiets meenemen tijdens de tocht. Kan er iemand ons hier meehelpen ?
Alvast bedankt
en groetjes,
de gekko’s en de stokstaartjes!
----------------------------------------------------------------------------------Ik, ........................................................., ouder van .......................................... (gekko/stokstaartje),
O kan meefietsen op 7 juni.
O kan met mijn bezemwagen aan de staart rijden.
O kan met de camionette van Juf Carmen aan de staart rijden.
O kan voor een reservefiets (kinderfiets) zorgen.
O kan voor een fiets zorgen voor juf Leen op 29/05 in de namiddag.

MOS
Afval voorkomen bij schoolwerk en administratief werk:
Schrijf, print en kopieer op de 2 zijden van een papier.
Maak zoveel mogelijk gebruik van e-mail. U spaart er brief- en faxpapier mee.
Controleer uw tekst op het scherm en bekijk het afdrukvoorbeeld alvorens te printen.
Koop milieuvriendelijke papiersoorten, zoals gerecycleerd en ongebleekt papier.
Maak notablokjes met de achterkant van gebruikt papier.

Heerlijke taarten gezocht!
Een leefschoolfeest zonder taarten is geen leefschoolfeest. Al wie zin heeft om een taart of cake te bakken, schrijf je in via
onderstaande strook of stuur een mail naar Martine (bs.oosterzele@g-o.be).
Dank bij voorbaat.
STROOKJE:
Ik………………………………………. ouder/ grootouder/ vriend(in) van ……………………………………………………. zal ………
taart(en) bakken.

Speelgoedverkoop
Zaterdag 1 juni is het weer zo ver !!!!
De kinderen van de leefschool verkopen speelgoed aan spotprijzen!
Kinderen die willen verkopen moeten zich op voorhand (ten laatste vrijdag 31 mei) inschrijven bij juf Els.
Het inschrijvingsgeld bedraagt 1 euro.
De markt start om 11 uur en eindigt om 13 uur. Klaarzetten kan vanaf 10.45 uur.

Be there !!!

Vlaamse kermis: draaiboek

Leefschoolfeest
zaterdag 1 juni

Activiteiten

Door wie ?

11-13u

Speelgoedmarkt door kinderen (grasveld Groenweg).
Kostprijs standplaats: €1

Els

12-14u

Barbecue door traiteur

Martine

Eet- en drankbonnen maken

Leen Van Impe

12u tot …

Aperitiefconcert

Carmen

11.30u tot 18u

Aperitief aanbieden (bar)

Oudervereniging

Bar: bediening / afwas glazen

“

Koffiebar

“

Kaboutercafé

“

Andere activiteiten/workshops

“

Activiteiten Vlaamse kermis lagere

Elke leerkracht geeft activiteit en
locatie door aan Martine voor 7 mei.

Woordje directie

Martine

Kleuteroptreden grote speelplaats (?)

Kleuterleidsters

Rondleiding kleuter

Kleuterleidster: Katrijn

Rondleiding lagere

Leerkracht lager: Izabel

14u -18u

14u-15u
16u-17u
15u

16u

Infokiosk (bord Sofie DP)
Doorlopend

Tentoonstellingen: onderwerpen en locatie doorgeven
voor 7 mei aan Martine

Leerkrachten

+ kunstwerken vanuit de workshops fee podium voor
kinderen

Vanaf 18u

Affiches, naamkaartjes personeel, flyers (ook voor
Pinksterenkermis op dinsdag 21 mei van 15u tot 21u)

Geert Roels ?

Opkuis

Teamleden
Oudervereniging

11.30u-18u

Kassa

Dirk, Danny, Leen Van Impe

Programma + BBQ-strookjes + taarten bakken in
flashboem plaatsen

Martine

Werkrooster (opbouw t.e.m. opkuis) in flashboem plaatsen

Kristy

Rooster ophangen kleuter/lagere
Leen Van Impe
14u- … tot alles is
verkocht

IJsjesverkoop

Jana of Elke ?

IJsjes aankopen/ophalen bij Colruyt

?

TO DO op LEEFSCHOOLFEEST 1 JUNI 2013

Vrij 31 mei

Frigo’s vullen
alles klaarzetten ( tafels ed. )
Zaal voorzien van doeken

Zat 1 juni voor 11.30

Bar klaarzetten
Versieren !!!

Zat 11.30u tot 18u

Bar

11.30 – 13 ( graag 4 mensen
)
13 – 14
14 – 15
15 – 16
16 – 17
17 – 18

Zat 11.30 – 18

Afwas glazen

12 – 13
13 – 14
14 – 15
15 – 16
16 – 17
17 – 18

14 – 18

Koffiebar

Klaarzetten

e
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14 – 15
15 – 16
16 – 17

14u -18u

Kaboutercafé

Veerle legt de contacten

Opkuis

Team

Klaarzetten
14 – 15
15 – 16
16 – 17

Vanaf 18u

Kristy
Oproepen!

-

Helpende handen om te versieren. Gezocht: Vlagjes !

-

Wie wil taarten bakken voor de koffiebar ?

-

Wie wil een workshop organiseren op het leefschoolfeest ?
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