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E D I T O R I A A L!
Het lijkt wel of er gedurende het hele schooljaar nog geen rustige
weken geweest zijn. Het schoolfeest is nog niet goed en wel
gedaan en nu zijn de Feniksen en Wolkenvangers middenin hun
natuurweek, de Gekko’s en Stokstaartjes maken een grote
fietstocht en iedereen is daarbovenop nog druk bezig met
vaderdagcadeautjes maken!
Papa’s, hopelijk appreciëren jullie alle toffe ( en lekkere ) attenties
die de kinderen met veel liefde maken. Zondag is jullie dag en de
kindjes zullen jullie goed verwennen!
Zonnige groetjes
Jana

Belangrijk!

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.

AGENDA
 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.

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 2 | K ikkertje s en schildpadjes
Vorige week hebben we gedanst, gezongen, decorstukken en kostuums gemaakt. Wij willen een paar
mensen bedanken die ons vorige week hebben geholpen. Zonder jullie was het ons niet gelukt om alles
klaar te krijgen. BEDANKT!!! Jasmien (Thor en Jolan), Marijke (Kobe), Nouch (Ilia), Lindsey en oma (Bas).
MERCI!!!
Hopelijk hebben jullie even hard genoten als wij van de mooie voorstelling.
Deze week stond alles in het teken van Vaderdag en hebben we gewerkt om iets leuks te maken voor onze
allerliefste papa's (of iemand anders die ons dierbaar is). Van koken tot kleien tot schilderen, alles kwam
aan bod. Ik zou zeggen laat het jullie smaken... en geniet met volle teugen van het mooie weertje.
Toedeloe,
Sofie en Valentine

Leefgroep 4 | Stokstaa rtjes
Beste lezertjes
MAANDAG hebben we aan vadertjesdag gewerkt.
DINSDAG hebben we ook aan vadertjesdag gewerkt.
WOENSDAG was het rekenen en taal.
DONDERDAG hebben we ons vaderdag pakje ingepakt.
VRIJDAG gaan we een grote fietstocht doen.
Het boek van Gabriel is al een weekje of twee kwijt het is van Geronimo Stilton.
Hij zou het graag terug hebben!
en nog een prettig weekend!!
daaaaaaaaaaaaag
Jinne, Cathaline, Tristan, Luna, Manon

e

flashboem | 18 jaargang | nummer 33 | 7 juni 2013 | flashboem@leefschool.be

Leefschoolnieuws van Martine
Beste
Op vrijdag 7 juni is er geen forum omwille van de fietstocht van leefgroep 4 en de natuurweek van leefgroep
5.
Dank voor uw begrip.
Betreft vaccinatie N1:
deze wordt gepland op woensdag 12/06 (zwemdag). Doordat de CLB-arts op maandag 10/06 op school is
voor medisch onderzoek voor K2 zal zij proberen om de vaccinatie van N1 ook die dag uit te voeren zodat
de kinderen op woensdag 12/06 wel kunnen gaan zwemmen.
Leefschoolfeest:
Langs deze weg wil ik iedereen nogmaals bedanken om mee te helpen aan het welslagen van ons
leefschoolfeest. Leuk dat je erbij was.
Leerlingenraad:
Dinsdag 11 juni om 8.45u.

MOS
Afval voorkomen bij het klussen:
Zijn de muren aan een nieuw laagje verf toe? Vraag in de winkel naar milieuvriendelijke verven op basis
van water.
Bereken voor het verven de juiste oppervlakte van de muren en koop niet méér verf dan u nodig heeft.
Bewaar de overschotten verf. Sluit de verfpot na gebruik goed af. Een tip: zet de pot ondersteboven,
zo sluit hij beter!
Gebruik zo weinig mogelijk white spirit om borstels schoon te maken. Laat verfresten nadien bezinken
en giet het zuivere gedeelte van de white spirit over in een ander potje. De koek met verfresten hoort
thuis bij het KGA, de overgegoten white spirit kunt u gewoon opnieuw gebruiken.
Gebruik herlaadbare batterijen. Zo hoeft u niet om de haverklap nieuwe batterijen te kopen.
Goedkoper en beter voor het milieu!
Gebruik hervulbare verstuivers met een handpompje in plaats van wegwerpspuitbussen met drijfgas.
Stoom uw behang af in plaats van een chemisch product te gebruiken. Beter voor het milieu en voor uw
eigen gezondheid.
Een nieuw interieur? Uw oude meubels zijn nog perfect bruikbaar? Breng ze naar de kringwinkel. U kan
ze ook gratis laten ophalen.
Er bestaan milieuvriendelijke producten om verfresten te verwijderen, bijvoorbeeld dennenhars. De
resten gaan uiteraard bij het KGA.
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Fiets te koop
Kinderfiets NORTA maat 26, unisex model, in goede staat (eerste eigenaar)
We zouden er graag nog 30 euro voor krijgen (aankoopprijs 350 euro)
Tel 0472 130 285
Gudrun, mama Luna De Somer

Gezocht
Hallo,
Ik zal me kort even voorstellen.
Ik ben Olaia Van de Woestijne, 17 jaar en oud-leerling van de Leefschool.
Komende zomervakantie ben ik veel thuis, indien jullie er even tussen uit willen ben ik steeds bereid om
even op jullie kindjes te komen thuiswachten. Ik woon in Balegem op de Katenberg nr. 26.
Jullie kunnen me bereiken op het nummer: 0492 69 87 37
Hopelijk tot binnenkort !
Groetjes,
Olaia
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Danskamp
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