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E D I T O R I A A L!
Dag iedereen
Alweer is er een weekje voorbij en hierbij wil ik graag alle
deelnemers van de veldloop een dikke proficiat wensen!
Bravo!
Ze hebben de eer van onze school hoog gehouden!
Ook een grote bedanking aan de mama’s en de papa’s die
meeliepen en kwamen supporteren!
Groetjes en tot volgende week,
Juf Jana

AGENDA
 facultatieve dagen:
maandag 12 november 2012
dinsdag 21 mei 2013
 donderdag 4 oktober: werkgroep PR
 vrijdag 5 oktober: schoolfotograaf
 zaterdag 13 oktober van 13.00 tot
17.00: herfstwerkdag
 dinsdag 16 oktober:
leefgroepvergadering voor alle
groepen
 woensdag 17 oktober: pedagogische
studiedag (geen school)
 vrijdag 26 oktober: rapport + sing for
the climate
 ma 29/10 tot en met vrij 2/11:
herfstvakantie
 dinsdag 6 november: oudervereniging

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.
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LEEFGROEPBERICHTEN
Leefgroep 1 | Schelpjes
In de ogen kijken, de hand nemen van de prinses en een zachte kus op de hand. Wij ridders, dragen zorg van
onze lieve prinsessen.
Om een prinses een kus te mogen geven op de hand moeten onze ridders een paar dingen doen natuurlijk.
Onze ridders kunnen knielen met zwaard, nemen de hand van de prinses en geven een zachte kus en
natuurlijk strijden ze voor de prinses!
Deze week zijn onze zelfgemaakte zwaarden helemaal klaar samen met het schild. Diegene die koningen
wilden zijn hebben een kroon gemaakt en de prinsessen natuurlijk een prachtige hoed. Vrijdag konden we
eindelijk alles gebruiken en liepen de ridders, koningen en prinsessen trots in de klas rond.
Na een stevige maaltijd konden we er alweer tegen aan! Mmm... Wat waren die ridderbroodjes super
lekker!
We hebben gedanst op de muziek van ijsridder Lancelot, wat was dat mooi!
In de zaal maakten we de bellen kapot die rondvlogen in de zaal en BOEM, Sanne lag op de grond. Gelukkig
had waren er sterke ridders in de buurt die ter hulp kwamen en lieve prinsessen die verzorgden.
Oh lieve prinses, geef me jouw hand
Ik reis samen met jou naar een andere land
Weg van alles, weg van het kasteel
Kom en spring maar op mijn stokpaard gemaakt van een bezemsteel!
Het was een leuk eerst project, we kijken al uit naar het volgende!
Groeten Sanne

Leefgroep 2 | Kikkertjes en Schildpadjes
Zoals jullie in onze klasjes kunnen zien is ons project super van start gegaan, vele prachtige stenen en soms
ook met een leuk verhaaltje eraan vast: "juf die komt van Frankrijk", "die heb ik gevonden in ons bosje, in de
tuin", "deze heb ik gevonden aan de zee", "met deze ga ik slapen", ... . Teveel om op te noemen.
In de buurt van de school zijn we ook op stenentocht gegaan en ook daar waren mooie exemplaren
aanwezig. De papa van Wolf had ook enkele leuke weetjes over stenen en we waren verrast van enkele
'toverstenen', bedankt !! De papa van Fleur is ons komen tonen hoe het beeldhouwen in zijn werk gaat, heel
fascinerend met al die speciale werktuigen. Verder hebben we stenen getekend en kristallen op papier
getoverd met zout.
Op 19/09 werd Rune 4 jaar, het was een super feestje met lekkere wafeltjes en leuke cadeautjes, nog eens
merci hiervoor!!
En om af te sluiten: "'kheb een steentje in mijn hand, dat gaat reizen door het land... Is het hier? Is het daar?
Als je het ziet dan zeg je het maar."
Toedeloe, Sofie en Valentine
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Leefgroep 3 | Zeepaardjes en Maanvisjes
Hallo iedereen,
Wij zijn al druk in de weer met ons nieuw project. Welke dieren en planten zijn er in het bos?
De kinderen van niveau 2 hebben al schitterend opzoekwerk gedaan in de vele interessante boeken die
iedereen mee had. Zij hebben dit echt super gedaan.
Elke dag vertellen zij aan de kinderen van het eerste een deeltje van een vraag die er was.
Wij hebben al een leuke uitstap gepland, deze gaat door op donderdag 11 oktober.
Wij gaan dan met de beide groepen naar de Helix te Grimminge en daar gaan we onder leiding van enkele
natuurouders 2 leerwandelingen maken.
Ondertussen kan je in onze klassen steeds meer de bosgeur en andere boselementen opvangen.
Wij kijken er alvast naar uit en jullie zijn nog steeds welkom om dingen van het bos in de klas te brengen.
Paddenstoelen-, bladeren-, beestige groetjes,
De juffen

Leefgroep 4 | Stokstaartjes
Dag iedereen,
Vorige donderdag hebben we stokstaartjes met acrylverf geverfd en
gezongen van ridder Martijn en ridder Koen.
Maandag en dinsdag hebben we de seizoenen en de maanden geleerd, en een
tijdsband gemaakt.
Donderdag hebben we sprokkelronde gehouden.
Vrijdag gaan we misschien al reclameronde houden.
Touche & Hanno

Leefgroep 4 | Gekko’s
Hallo,
Deze week werkten de gekko's verder aan hun portret. Deze portretten zullen vanaf volgende week te
bewonderen zijn in onze gekke klas! Donderdag zijn we dan gestart met het sprokkelen van ons eerste
project, benieuwd wat het zal worden! Meer nieuws daarover in de volgende FB.
Alle gekko's willen alle deelnemers aan de veldloop nog eens een dikke proficiat wensen en een dikke pluim
geven aan juf Marjolein voor alle inspanningen en de goede organisatie. Bravo!
De gekko’s zijn al goed begonnen om het weer te meten met hun zelfgemaakte meetinstrumenten.
Pluviometer, thermometer, barometer, enz. hebben geen geheimen meer voor onze slimme
meteorologen.
Nu zijn we begonnen met schaken. We leren van elkaar en vinden het een hele uitdaging. Deze week gaan
we zelf enkele schaakpionnen maken. Schaakborden en pionnen zijn dus heel erg welkom voor onze
toernooien!
De gekke gekko's!
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Leefgroep 5 | Feniksen
Beste lezertjes,
Wij hebben deze week onze stemhokjes afgewerkt.
En we gaan een stemhokje in het groot maken.
Maandag en dinsdag wordt de winnaar van de leerlingenraad gekozen.
De feniksen hebben goed gelopen op de veldloop.
Een applaus voor de lopertjes!!!!
Maandag vierden we de verjaardag van Astrid: dank je wel voor de cakejes en het klascadeautje! En nog
eens een dikke proficiat!
Groeten Emiel en Luna

Leefgroep 5 | Wolkenvangers
Vrijdag is de mama van Astrid geweest. Zij heeft ons verteld over de verkiezingen. En waarom zij zelf bij
Groen zit.
Afgelopen week hebben we ook een stappenplan gemaakt: Hoe maak je een stemhokje?
Dinsdag kreeg je het stappenplan van iemand anders. Je moest proberen een stemhokje te maken volgens
dat stappenplan. Dat was (niet) echt een succes!
Dan hebben we het stemhokje gekozen dat stevig, genoeg licht, handig open en dicht te klappen was. Dit
hokje gaan we nu in het groot maken!
Groetjes van Maya
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Leefschoolnieuws van de directie
Bestellen fietshelmen:
Dankzij de gemeente kunnen de kinderen van de 3de kleuterklas, het 1ste leerjaar en nieuwe kinderen
terug aan een zeer voordelige prijs een fietshelm bestellen.
Gelieve uiterlijk op woensdag 3 oktober het strookje + cash geld af te geven aan de juf.
Ondergetekende………………………………………………………………………. Ouder (voogd) van
……………………………………………………………………………………………….
Wenst een fietshelm te bestellen:

Kind tot 6 jaar
Kind van 7 tot 8 jaar
Kind vanaf 8 jaar

Maat 47-55 (kid)
Maat 52-62 (proton)
Maat 56-60 (axion)

prijs
€5
€ 7,5
€ 7,5

Gewenst aantal

MOS
Eerlijk voor het zuiden… Eerlijk voor het milieu …
De Week van de Fair Trade zet fair trade jaarlijks op een feestelijke manier in the spotlights. Tien dagen
lang kan je deelnemen aan verschillende activiteiten in heel België: ontbijten, concerten, workshops... en
meer!
In 2012 gaat de Week van de Fair Trade door van 3 tot 13 oktober. Alle info en een uitgebreide kalender
vind je op de gloednieuwe website www.weekvandefairtrade.be!
Loop even langs bij Naturelle en je ontdekt al heel wat fair trade producten. En voor wie er niet genoeg van
kan krijgen, die moet beslist een bezoekje brengen aan de Oxfamwinkel in Scheldewindeke.
Kleine energietip:
Wist je dat er heel veel energie nodig is voor het maken van zilverpapier, plasticfolie en ander materiaal dat
gebruikt wordt voor voedingsverpakkingen. Misschien kan jij helpen door minder van deze materialen te
gebruiken. Zo sparen we samen energie en helpen we het milieu en het klimaat een handje.
Zo ga je te werk:

gebruik een brooddoos (boterhammen altijd vers)

gebruik een koekendoos (weg met die individueel verpakte koekjes)

gebruik een navulbare drinkfles (weg met brikjes en plastic flesjes)

fruit en groenten (absolute toptussendoortjes die weinig verpakking vereisen)

Godsdienst
Beste ouders en kinderen,
Iedere laatste zaterdag van de maand vindt er een jeugdviering plaats in de kerk te Scheldewindeke. De
vieringen starten om 18u30.
De insteek van de vieringen is eigentijds, de vlotte liederen en de muziek maken er een aangenaam geheel
van.
De eerste viering vindt komende zaterdag 29 september plaats om 18u30.
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Vriendelijke groet,
Juf Ann

Veldloop
Proficiat aan al onze flinke lopertjes op de veldloop vorige woensdag.
Het was fijn om te zien hoe iedereen er ten volle voor ging. Nog mooier was het dat iedereen elkaar zo
hartverwarmend aanmoedigde. Vooraan, in het midden of achteraan, het had allemaal geen belang. Zoals
zelfs de allerkleinsten al wisten: deelnemen is belangrijker dan winnen!
Een speciale dank aan de mama’s en de papa’s die ook hun beste beentje voor zetten.
Enne... Onze leefschool T-shirt heeft toch 7x mogen stralen op het podium! Dikke dikke proficiat!
Sportieve groetjes,
juf Izabel
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