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E D I T O R I A A L!
Het is zover!
Zaterdag is het tijd voor ons leefschoolfeest! Hopelijk hebben we
mooi weer en kunnen we genieten van onze speciale dag.
Tot dan!
Jana

BBQ
Beste,
Wil je nog inschrijven voor de BBQ op ons leefschoolfeest van 1
juni dan kan dit ook via dit mailadres tot uiterlijk donderdag 30
mei.
Hartelijk dank bij voorbaat.

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
Martine Vande Moortele
Directeur BSGO De Leefschool

 Zie website

Belangrijk!

DEADLINES

Op de ouderavond van maandag 17 juni om 20.00u in
de eetzaal zullen de resultaten van de enquête voor
ouders en de acties voor 2013-2014 aan jullie
voorgesteld worden door het team. Ook Kristy zal
aanwezig zijn om de items rond de oudervereniging
toe te lichten.

 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.

In de week daarop zullen de kinderen die overgaan
naar een volgende leefgroep een lijst meekrijgen
zodat ze weten in welke groep ze volgend schooljaar
zullen zitten.
Martine
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LEEFGROEPBERICHTEN
Leefgroep 4 | Stokstaa rtjes
OPROEP !!!!
We zijn nog op zoek naar ouders voor de fietstocht ! Een dagje fietsen heerlijk !!
Op vrijdag 7 juni gaan we fietsten. Voor meer info zie de vorige flashboem.
We hebben ons gwpboekje afgewerkt . We bereiden ons voor op de toets.... spannend !
Op maandag hebben we gedanst op allerlei soorten muziek en dinsdag hebben we een parcours gedaan.
We zijn bezig met ons gedicht.
We gaan aan ons vaderdag beginnen te werken.
Van Gabriel en Guillaume

Leefgroep 5 | Fenik sen
Hallo flasboemlezers,
We zijn maandag bij een meneer gegaan die praatte over anmfibieën. Hij vertelde ons over de verschillende
soorten: salamders, kikkers en padden. Daarna hebben we zelf een aantal diertjes gevangen met ons netje.
Het was heel interessant.
Maandag moesten we (N6) een ontwerp bouwen voor een auto die enkele meters moest rijden. Dinsdag
moesten we die bouwen bij de meesten is dat gelukt.(N6) Bij het vijfde lerjaar hebben we nog een lesje
verkeer gehad. Veel geleerd.
Woensdag is er een meneer gekomen die verteld heeft over DRUGS.(N6)
Gisteren hebben we vaderdag gemaakt.
Grtjs van Maarten , Lita en de feniksen.
Voor het vijfde leerjaar werd er een brief meegegeven i.v.m. de toetsenperiode. Indien er nog vragen
zouden zijn: steeds welkom bij juf Sofie

Leefgroep 5 | Wolkenvangers
Dag iedereen,
het was een interessant gevarieerd weekje in leefgroep 5. Vorige donderdag werden we ondergedompeld
in de wereld van techniek op de technologicabeurs in Gent. Onze 6de-klassers konden enkele
technologische eindwerken bewonderen van laatstejaarsstudenten uit verschillende richtingen en scholen.
Verder waren er tal van workshops om zelf ook aan de slag te gaan.
Maandag deden we een leerrijke uitstap naar een poel in Landskouter en mochten er genieten van de
wereld van de amfibieën. Dirk Fiers gaf ons een boeiende uitleg en we mochten zelf allerhande diertjes
opvissen en determineren. En wat nog heerlijker was: de zon was van de partij!!!
Op dinsdag deed N6 de ovsg-test techniek. Iedereen mocht na een experimenteer- en theoriefase aan de
slag gaan om zelf een racewagentje te maken aangedreven door een elastiekmotor. De resultaten waren
verbluffend knap en de sfeer was heel gezellig en mooi. Pluim voor de zesdeklassers. De resultaten kan je
bewonderen in de klas van de wolkenvangers op het schoolfeest.
Woensdag kreeg N6 dan weer een super leuke én interessante uitleg over drugs- en alcoholverslaving,
gebracht door een specialist.
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Nu rest er ons nog een cadeautje te maken voor vaderdag (en onze planning van niveauwerk te bewaken!)
en dan vliegen we de natuurweek in! Als de weersvoorspellingen kloppen zou het wel eens in ons voordeel
kunnen zijn! Dank al vooraf aan alle ouders die ons op één of andere manier bijstaan volgende week!
groetjes,
de wolkenvangers

MOS
1 tot 9 juni 2013 – Bioweek
Een week lang wordt Bio in de kijker gewerkt, er worden allerhande activiteiten georganiseerd die je laten
kennismaken met wat bio allemaal kan inhouden.
Steeds vaker vinden we allerlei labels terug op verpakkingen van voeding, maar ook in kledij en op
verzorgingsproducten. De meest voorkomende labels vindt je hieronder terug vergezeld van een woordje
uitleg.
Wat is het Biogarantie-label?
Biovoeding zorgt voor een duurzame wereld, hier en nu, elders en later. Bedrijven die kiezen om het
Belgische label Biogarantie® te behalen, doen daar nog een schepje bij. Zij maken niet alleen bio, ze
hebben ook extra aandacht voor ecologische, sociale en economische duurzaamheid. Biogarantie®
vraagt aandacht voor een eerlijke prijs, zorg voor water, energie, biodiversiteit, transport, verpakking en
afval. Logisch dat consumenten het meeste vertrouwen hebben in Biogarantie®.
Bio is meer dan eten

Bio gaat ook over kledij, want die wordt vaak gemaakt van een grondstof (katoen) dat door
boeren wordt geteeld op het land. Heb je ook al gemerkt je dat steeds meer winkels biokledij verkopen.
Daar zijn ook labels voor; het meest bekende heet GOTS.

Er bestaan ook steeds meer verzorgingsproducten met ingrediënten uit de biologische landbouw. Daar
zijn ook labels voor, waaronder de meest bekende Cosmos en IONC. Ook het Belgische Ecogarantielabel is
aan een opmars bezig.
Nog niet helemaal overtuigd of zin om nog iets meer te weten te komen, voor info of activiteiten kan je
terecht op www.biomijnnatuur.be
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Drumstel te koop
Elektronisch drumstel (Medeli), aangekocht in 2011. Ben of ken je iemand die naar hartelust wil drummen
zonder huisgenoten of buren te storen, dan is dit elektronisch drumstel misschien iets voor jou. Het
bestaat uit 1 snare, 3 toms, 3 cymbal pads (ride, crash, hi-hat), 1 bas. Nieuw kostte dit drumstel + drumstoel
+ hoofdtelefoon + drumstokken + boek met ritmes 400 euro. Je kan alles overnemen voor 200 euro.
Bij interesse, graag een seintje op 09/ 324 63 31 of via lore.slosse@telenet.be.

Gezocht
Beste ouders van niveau 6,
na de ovsg-proef Techniek missen wij de de volgende materialen uit onze koffer: 1 hamer F302
(genaamtekend: 'Leefschool'), 1 els met blauw handvat met volgende kenmerken: Opitec 100x6 en 1 RVS
platbektang van Djuro.
Willen jullie zo vriendelijk zijn eventjes na te kijken of één van deze spulletjes per ongeluk mee naar huis
werden genomen?
Hartelijk dank,
juf Els en juf Izabel
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Zin om je aan te sluiten
bij de Leefspeelvogels’?
Wie zijn we?
De leefspeelvogels zijn een groepje ouders van de leefschool die tijdens
schoolvakanties met veel plezier onder elkaar opvang organiseert voor de
kinderen. Voor de ouders is het een fijne en goedkope oplossing en voor de
kindjes is het leuk om met andere, bekende kinderen in een klein groepje te
kunnen spelen. We zijn een 3-tal jaar geleden spontaan ontstaan en actueel bestaat
ons groepje uit een 10-tal ouders en 17-tal kinderen tussen 2,5 en 8 jaar.

Hoe gaan we te werk?
Voor elke vakantie stellen we een kalender op. Je kan steeds zelf kiezen welke
dagen je opvang wil doen en hoeveel kinderen er die dag bij jou welkom zijn. Ook
met andere voorkeuren en wensen worden zoveel mogelijk rekening gehouden.
Ten laatste een paar dagjes op voorhand weet je welke kindjes er komen. Voor 1
dag zelf opvang doen, heb je recht op 2 dagen opvang voor je kinderen. Soms
organiseren we ook uitstapjes voor de kindjes of een gezellig moment tussen de
ouders.
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Interesse?
Wil je graag aansluiten of wil je wat meer info? Spreek ons aan, bel ons of stuur
een mailtje:
 Elisabeth (roepnaam Lies, opvangjuf van de lagere school en mama van
Lotje
van
de
kikkertjesklas)
op
0485/146566
of
ryckaert.vincent@telenet.be
 Nelle (mama van Kasper en Thebe van de kikkertjesklas) op 0477/449399
of nuiltje@hotmail.com
 Véronique (mama Arne van de kikkertjesklas en Maarten bij de
Maanvisjes) op 0494/561811 of vifco@hotmail.com
Veel groetjes,
Elisabeth, Nelle en Véronique
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