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E D I T O R I A A L!
Dag iedereen
Donderdag konden we er niet om heen: Ons juf Carmen is er 40
geworden!!!
Vrijdagnamiddag gingen de ateliers van start ter voorbereiding
van het vrij podium. Alle creatieve talenten kunnen hier hun
hartje ten volle in op laten.
Verder wens ik ieder een fijn weekend en dan nog 1 werkweekje
alvorens we een weekje verlof kunnen nemen.
Groetjes
Kaat

AGENDA
 facultatieve dagen:
maandag 12 november 2012
dinsdag 21 mei 2013
 vrijdag 26 oktober: rapport + sing for
the climate
 vrijdag 26 oktober: praatcafé
 ma 29/10 tot en met vrij 2/11:
herfstvakantie
 dinsdag 6 november: oudervereniging
 zaterdag 24 november: vrij podium en
etinge

MENU
 Zie website

verslag herfstwerkdag 14oktober
zaterdag 13.00h. Een donkere hemel, grijze regenwolken en ik
die denk hier alleen te zullen zijn.
maar het duurt niet lang of de eersten komen toe; ouders,
kinderen, collega's.
Om 17h sluiten we af. Helemaal koud en uitgeregend, maar zo
warm van binnen. Dank je wel! Katrijn.

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.

(de ligustrumhaag van aan de Groenweg tot achter de
containerklas hebben we wegens teveel regen niet kunnen
scheren. Zijn er mensen die dit alsnog willen komen doen? Graag
seintje Katrijn.Lamps@telenet.be

Herfstwerkdag:
Ondanks het regenweer (ja gans de namiddag door) was er een
goede opkomst en is er fantastisch veel werk geleverd. Hartelijk
dank aan iedereen die hieraan heeft meegeholpen. Nu ziet Djuro door bos de bomen weer.
Martine
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Sing for the climate
Aan alle muzikanten van leefgroep 5
gelieve volgende donderdag 25 oktober jullie instrument mee te brengen.
We repeteren dan nog eens een laatste keer.
Vrijdag is het voor echt!
Oefen alvast goed verder thuis, zodat je vlot kan meespelen.

groetjes,
juf Izabel

LEEFGROEPBERICHTEN
Leefgroep 1 | Schelpjes
Dag iedereen!
Deze week werkten we rond het project 'wat is hout?'
We bouwden hoge torens met boomschijven, hebben wedstrijden gehouden met nagelskloppen in een
boomstronk met een hamer.
We hebben wel een probleem ...Er zijn inktvlekken op onze stukjes hout. Hoe krijgen we die er nu af?
We probeerden met kurk, sponsjes,water, stofjes, schuurpapier, tang, schaar en experimenteerden volop!
Kunnen jullie raden met wat ons vlekje eraf ging?
Ons zand ging uit de zandbak en de boomschors ging erin. Wat is het leuk eens iets anders te hebben dan
het zand!
Ook hebben we werkjes gemaakt met lijm en zagemeel. Mooie resultaten.
Net zoals het frotteren op een boom met oliekrijt was dit zeer leuk.
Volgende week dinsdagvoormiddag gaan we naar het bos en gaan we nog een hele week verder werken
rond het bos en hout.
En deze week was Silas jarig! Hij had druppeltjes mee voor in onze aromastreamer die we van Jurre
gekregen hadden. Mmm... lentefris!
De mama van Silas heeft ook met ons fruitbrochettes gemaakt en cake meegebracht. Dank je wel!
Er ligt iets nieuw in de klas, het projectboek.
Dit ligt aan de deur van onze klas.De mama's en papa's kunnen er een kijken in nemen en op zoek gaan
naar wat we doen in de klas, liedjes die we aanleren enzomeer. Dus ... veel kijk-en leesplezier!
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Leefgroep 2 | Kikkertjes en Schildpadjes

Leefgroep 3 | Zeepaardjes en Maanvisjes
Hallo iedereen,
Wij zijn stilletjes aan ons project aan het afronden. De kinderen hebben heel erg genoten van dit mooie
project en als het van hun afhangt dan zouden we hierrond nog wel wat verder kunnen werken.
Wat staat er de laatste week op onze planning?
Wij gaan rond halloween werken. Op vrijdag mogen de kinderen verkleed naar school komen en gaan we
samen met hun en enkele ouders koken.
In de namiddag gaan we dan als afsluiter een leuk spel spelen met onze zelfgemaakte hapjes.
Lieve groeten,
De juffen

Leefgroep 4 | Stokstaartjes en gekko’s
Dag Allemaal,
Maandag hebben we een nieuw project gekozen en dat is 'hoe organiseren we een restaurant/café ?'. We
hebben een voorlopige planning gemaakt.
Dinsdag hebben we opzoekwerk gedaan.
Donderdag hebben we een seizoenstafel gemaakt.
En juf Carmen was jarig, ze is 40 jaar geworden hip hip hoera voor juf Carmen !
Touche en Reni hebben een fantastische expo over stokstaartjes gebracht.
Hanno & Reni
Dag iedereen,
De stokstaartjes en de Gekko's zijn volop bezig met een nieuw groot project : Hoe organiseer je een
restaurant ? Het personeel van 'Het hof van Cleve' kan zich beter vast houden want binnekort hebben ze er
een geduchte concurrent bij !
Volgende week hopen we op bezoek te gaan bij een restaurant en wie weet gaan we ook naar de
hotelschool. Hou zeker mail en agenda goed in het oog
We plannen dinsdag ook een naai-atelier en daarvoor zijn we nog op zoek naar (groot)ouders om ons te
helpen !
Als je informatie, boeken, materiaal etc. dat zou kunnen aansluiten bij ons project.... aarzel niet en kom
zeker even langs !
veel groeten,
Juf Leen
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Leefgroep 5 | Wolkenvangers
lieve lezers,

leren leren
lange lijnen
leuke lessen
liever lui?
lang leve
lijsten
links
liberaal
WIJ KENNEN HET ALLEMAAL!

juf izabel

Leefgroep 5| Feniksen
Dag lezertjes !
Deze week hebben we leren leren gehad. (voor ons project)
Vanaf nu hebben we onze eerste toetsen voor ons herfstrapport.
We hebben volksdansen geleerd, het was redelijk moeilijk!
Vorige week hebben we nog Luna haar verjaardag gevierd.
vele groetjes !!!
Martijn en Remi

MOS
Smeer Ze – 12 oktober 2012

Mmmm! Lekker zo’n boterham met fair trade confituur. Vorige week vrijdag zetten wij fair trade even op
de kaart, we namen deel aan de Smeer Ze actie van Oxfam..
De kinderen van Godsdienst bij de Gekko’s gingen op bezoek in de kleuterblok, en legden uit aan de
kleuters waarom fair trade zo belangrijk is.
Fair trade geeft boeren in het zuiden een eerlijke kans, zodat ook zij voor hun gezin kunnen zorgen, hun
kinderen naar school kunnen gaan en alle medische zorgen kunnen ontvangen.
Fair trade is meestal ook zorgen voor een duurzame aarde.
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Als het aan de kinderen lag, houden we elke vrijdag Smeer Ze –actie.

Fair trade kan ook een welkom alternatief zijn voor geschenkideeën en voor de keuken enz.
Nieuwsgierig bezoek eens de Wereldwinkel in je buurt. In Oosterzele vindt je er één in Scheldewindeke ter
hoogte van de bib.

Met dank aan GROS en alle helpende handen op school.

SVS: sportnamiddag eerste graad

Onze school neemt deel aan een
SVS - GYMNASTIEKLAND
Beste ouders,
Op 14 november 2012 kunnen onze leerlingen van het eerste en tweede leerjaar deelnemen aan
het gymnastiekland in sporthal De Kluize (Scheldewindeke).

Op een SVS-gymnastiekland voeren de leerlingen in groepjes van
ongeveer 10 leerlingen een vijftiental basisoefeningen gymnastiek uit.
Meer info vind je op www.schoolsport.be.

We verzamelen aan de sporthal om 13 uur.
We zijn klaar rond 14 uur 30.
Indien uw zoon of dochter wil deelnemen, gelieve dan onderstaande
strook in te vullen en mee te geven voor 7 november.
De sportleerkracht
Juf Marjolein

……………………………………van klas…….. mag deelnemen aan de SVS-gymnastiekland op
…………………… in ……………………………………………………………………………………
Handtekening
ouders,
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Praatcafé

Vrij podium
Vrij podium met Etinge op zaterdag 24 november !
Op zaterdag 24 november vindt in onze Leefschool een spetterend kinder vrij podium plaats van 17.30u tot
19.00u. Aansluitend is er een “etinge”!
Als voorbereiding nemen de kinderen deel aan een creatief atelier naar keuze. Acro-circus-buiteltoeren,
swingende muziek, pluimpjes poëzie, knutselstunten… het komt allemaal aan bod tijdens de ateliers op de
vrijdagnamiddagen onder begeleiding van juffen en ouders. Het resultaat van al deze crea-workshops kan
je met de hele familie komen bewonderen.
Na deze gevarieerde Cirque du Leefschool kan je komen genieten van een wereldgerecht in onze
Carvanserai.*
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In de caravanserai ruikt het heerlijk naar wereldse gerechten en versmelten smaken uit alle windstreken in
originele recepten. Wees welkom, schuif met de hele familie de vermoeide podiumvoeten onder tafel en
maak een keuze uit
Veggie Kefta (kindermenu)
Gekruide groenteballetjes met verse tomaten en ei (7 euro)

Kefta (kindermenu)
Gekruide gehaktballetjes met verse tomaten en ei (7 euro)

Veggie couscous met 7 heerlijke groentjes
Een klassiek Marokkaans gerecht! Gestoomde couscous op smaak gebracht met een rijk groentestoofpotje (15
euro)

Couscous met kip en olijven
Gestoomde couscous met kip in een verrassend meditteraans kleedje (16 euro)

Bismallah! Eet smakelijk!

Graag herinneren we er nog even aan dat de opbrengst van deze avond naar de aankoop van een
fantastische geluidsinstallatie gaat. Zowel kleuters als lagereschoolkinderen zullen hier dankbaar gebruik
van maken tijdens de forums, leefschoolfeesten enz. Kortom, geniet en eet voor een kindvriendelijk doel!

* Een caravanserai was een soort overnachtingsplek of herberg voor karavanen die in Centraal-Azië, Anatolië,
het Midden Oosten, Noord-Afrika en op de Balkan voorkwamen, bijvoorbeeld langs de zijderoute.

Vul onderstaand strookje in en betaal VOOR 16 NOVEMBER door cashgeld mee te geven met je kind of via
overschrijving op REKENINGNR OUDERVERENIGING 390-0232117-51 met vermelding van je familienaam.

INDIENEN VÓÓR 16 NOVEMBER
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Naam:
Voornaam:

Aantal personen

prijs

Veggie kefta (kindermenu)

7 euro

Kefta (kindermenu)

7 euro

Veggie couscous

15 euro

Couscous met kip en olijven

16 euro

TOTAAL:
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