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E D I T O R I A A L!
Hallo Flashboemers!
Het weer is jammer genoeg niet zo fantastisch, maar we hebben
genoeg te doen om ons warm te houden.
Binnenkort is onze grote marsepeinverkoop en we zijn nog druk
op zoek naar enthousiaste verkopers voor zaterdag 17/11. Ze
kunnen zich melden bij juf Kaat of op verkoop@leefschool.be.
Geniet zeker van het lange weekend en tot dinsdag!
Jana

Leefschoolnieuws van de directie
Ik heb een dankbrief gekregen vanuit de gemeente om ons te
bedanken voor de medewerking aan “sing for the climate” op
vrijdag 26/10. Voor een sneakpreview van de clip kan je terecht
op www.rogersnet.be. Goed gedaan hoor vijfde- en
zesdeklassers en ouders en juffen !
De betalingen van de etinge van 24/11 kunnen cash met je kind
meegegeven worden of via overschrijving gestort worden op het
rekeningnummer van de oudervereniging 390-0232117-51 met
vermelding van naam.

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
 13 november 19u30: infoavond
lentefeest/eerste communie
 zaterdag 24 november: vrij podium en
etinge

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 2 | K ikkertje s en Schild padjes
In beide groepen is het project goed van start gegaan. Bij de schildpadjes hebben we het project van de
herfst en daar zijn ze al op herfsttocht in de leefschooltuin gegaan en bij de kikkertjes is het het dinoproject
en daar zijn een massa aan dino's toegekomen. We kennen er al enkele en de broer van Robbe heeft ons
ook wat nieuwtjes bijgebracht via zijn expo over plantenetende dino's (die wij mochten bijwonen). Bedankt
daarvoor en een dikke pluim, het was heel goed!
We zijn verschillende dino's aan het leren tekenen a.d.h.v. stappenplannen, hele mooie resultaten waar de
kinderen zelf verwonderd van zijn. Volgende week dinsdag 13 november gaan we naar het Natuurhistorisch
museum in Brussel, vergeet je lunchpakket niet en kom op tijd!!!!
Feest in de schildpadjesklas : Auke is 4 jaar geworden, proficiat meid!!
Toedeloe,
Sofie en Valentine

Leefgroep 3 | Zeepaa rdjes en Maanvisje s
Hallo iedereen,
Wij zijn er na de vakantie onmiddellijk ingevlogen. Op maandag hebben wij een nieuw project gekozen.
Hoe is het leven onder water?
Wij zijn volop bezig aan onze planning en geven onze klas al een waterig tintje.
Deze week werden de koffertjes van de tijd voor de eerste keer meegegeven. Ieder zal dit schooljaar 1
keer het koffertje meekrijgen op woensdag. 14 dagen later brengt jou zoon of dochter het koffertje terug
naar de klas met allerlei documentatie over hun levenslijn (foto's en spullen) om te tonen en te vertellen
aan de klasgenoten.
In het koffertje vind je ook nog een briefje met wat uitleg bij de taak en de datum wanneer het koffertje
terug naar de klas moet.
Veel plezier
juf Kaat

Leefgroep 4 | Stokstaa rtjes
Dag Lieve lezers,
Wij zijn dinsdag op bezoek geweest in het didactisch restaurant
'Mis-en-place' in de school Mariagaard, Wetteren.
We hebben er heerlijk gegeten en werden ontvangen als echte klanten.
Het was fantastisch!
Tijdens ons bezoek hebben we vanalles geleerd, hier een verslag van
Marthe en Luna.
vele groeten van de stokstaartjes,
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Wat hebben we geleerd tijden ons restaurantbezoek dat we kunnen gebruiken bij de organisatie van
ons eigen restaurant?
1 niet te felle kleuren gebruiken
2 de stoelen niet te dicht bij de tafel daarvoor gebruik je je pink en je duim .
3 mes en lepel aan de rechter kant en vork aan de linker kant .
4 opdienen aan de rechter kant .
5 glas rechts en mes met kartels naar binnen.
6 vlees moet vanonder liggen .
7 obers moeten altijd lachen .
8 obers mogen niet afluisteren .
9 obers moeten kort haar hebben of op een staart .
10 obers moeten zelf inschenken .
11 koks moeten een netje op hun hoofd hebben ,in de keuken .
12 ze moeten speciale kleren en schoenen aanhebben in de keuken
13 je moet je mooi serveren
14 er mag niet te veel licht zijn
15 zachte muziek op de achtergrond
16 proper bestek leggen
17 de kan vanonder vasthouden met je rechter hand
18 vriendelijk zijn tegen de klant
19 een ober moet rechtop staan (niet tegen de muur staan)
20 handen wassen als je gaat koken of opdienen
21 peper en zout op de tafel zetten
22 genoeg voor sfeer zorgen
23 nummers op de tafel zetten
24 Niet vloeken in een restaurant

Leefgroep 4 | Gekko’s
Smakelijk!
Deze week was weer supertof! Maandag bezochten we Mariagaard in Wetteren en leerden we heel wat bij
over het reilen en zeilen in een restaurant. Ook konden we genieten van een heerlijk 3-gangen menu
achteraf. Het was een dag om niet te vergeten en weer eens een prachtige ervaring. Een dikke pluim aan
alle gekko's!
Maandagnamiddag konden we heerlijk genieten van verse wafels gebakken door Elly (mama Julie) voor
haar verjaardag. Dikke proficiat Julie! Ook maakten we samen met Nicole, Els en Elly een ontwerp voor
onze placemat dat dienst zal doen in ons restaurant binnenkort.
De kinderen zouden graag vier wereldkeukens realiseren voor ons restaurant. Twee keukens daarvan
liggen al vast, een Afrikaanse keuken en een Servische keuken. Arthur (Stiefpapa Yoren) is bereid om een
heerlijk Afrikaans gerecht te maken samen met de kinderen en Djuro zal een heerlijk Servisch gerecht met
de kinderen koken. Heel veel dank aan Arthur en Djuro. We zijn met andere woorden nog op zoek naar
ouders die het zouden zien zitten om nog twee wereldkeukens te begeleiden. Maandag krijgen jullie
spruiten een briefje mee met meer uitleg.
groetjes,
de gekko's!
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Leefgroep 5 | Fenik sen
Dag lezertjes,
De klas heeft reclame gemaakt voor: Olympische Spelen en seksualiteit. Het is seksualiteit geworden (de
vragen zijn al verdeeld). We gaan ons opzoekwerk in boeken doen, want we gaan proberen het eens niet op
de computer te doen.
Gisteren heeft de juf toetsen gegeven ( aan het 5de).
Groetjes Remi en Thimo daaaag.

Leefgroep 5 | Wo lkenvangers en Fenikse n
Ons nieuw project is gekozen: seksualiteit!
Ja, de puberteit van je zoon of dochter steekt de kop op! De kinderen zijn duidelijk vragende partij om hier
meer over te leren. En of ze veel vragen hebben! Hun normale nieuwsgierigheid voor alles wat met
volwassen seksualiteit te maken heeft, wordt gewekt. De komende weken zullen wij dan ook trachten een
waardevolle bijdrage te bieden op het vlak van seksuele opvoeding.
We zullen dit doen vanuit hun leefwereld. Voor sommigen zal het misschien allemaal wat nieuw en
confronterend zijn. Maar we streven er steeds naar een sfeer te creëren waarin alle vragen kunnen worden
gesteld om een eerlijk antwoord te krijgen.
Gisteren bezochten we de interactieve tentoonstelling ‘k Zag 2 beren' in het Kina museum te Gent. De gids
voor ouders die je kind meekreeg, wijst je alvast mee op weg om open en eerlijk mee te praten over
seksualiteit en relaties. Veel succes en tot op onze tentoonstelling in de leefschool over enkele weken!
P.S.: Kom gerust langs als je vragen of bedenkingen hebt en zeker ook als je over een bepaald item iets
interessants te bieden hebt. Gelieve boeken en info voor project seksualiteit mee te brengen.
juf Sofie, Els en Izabel
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Helpende handen Etinge???
Beste ouders en team
Er kwamen al heel veel enthousiaste inschrijvingen binnen voor de etinge op 24 november!
Om alles vlot te laten verlopen in onze caravanserai hebben we nog wat helpende handen nodig.
Mocht je je aangesproken voelen om een handje toe steken dan horen wij het graag!
Op 13 en 21 november om 9 uur komen we samen in de leraarskamer om af te spreken wat er nog te doen
valt en een planning op te maken. Jullie zijn allemaal van harte welkom.
Mochten deze data niet passen voor jou, maar wil je toch graag helpen, dan kan je mailen of bellen naar
Nicole (nicoleholvoet@telenet.be; 0491/368582) of Elena (elena.lievens@arteveldehs.be; 0479/724975).
Wij zien uit naar jullie enthousiasme; bij ons ontbreekt het daaraan in ieder geval niet 
Lieve groeten,
Elena en Nicole

MOS
De papiertip
Laten we samen ons papierverbruik aanpakken. Minder papier en karton verbruiken beschermt onze
bossen, beperkt het verbruik van energie en water bij de productie en ook afval.
Soms moet je toch iets uitprinten, doe het dan op beide zijden van het papier of gebruik de achterkant als
kladpapier achteraf.
Hergebruik je omslagen of krabbel er boodschappenlijstjes en/of berichtjes op.
Je kan natuurlijk ook kiezen voor andere alternatieven: bijvoorbeeld kringlooppapier of papier met FSC- of
PEFC-keurmerk (schriften, wc-papier, behang, omslagen …), of wat dacht van textiel (servetten,
zakdoeken, zakken …) of internet (telefoongidsen, overschrijvingen …).
Je uitgelezen boeken, kranten of tijdschriften kan je uitlenen.
Gebruik mooie krantenbladzijden om er geschenkjes mee in te pakken bijvoorbeeld, en bedenk dat de
inhoud meestal veel belangrijker is dan de buitenzijde (“de schoonheid zit binnenin”).

Sing@school
Sing@school: Dank u wel wel wel…
Meer dan 700 scholen, goed voor 300.000 scholieren, zongen mee tijdens Sing@school vrijdag 26/10.
Sing for the Climate ontving hartverwarmende complimenten voor dit onverwacht groots initiatief.
Die mooie woorden spelen we héél graag door aan alle scholen en leerlingen die uit volle borst hebben
meegezongen.
Vele leerkrachten en vrijwilligers hebben met veel enthousiasme hun schouders onder de actie gezet.
Zonder al die helpende handen konden wij nooit spreken van Sing@school. Dank jullie wel!
22 November tonen we de clip in het federaal parlement met onder andere de aanwezigheid van eerste
Minister Elio Di Rupo.
Ook de bevoegde ministers: Wathelet, Huytebroeck, Henry en Schauvliege ontvangen een uitnodiging om
te komen luisteren naar alle bezorgde klimaatstemmen.
Het sing@school team!
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Godsdienst/Zedenleer
Info-avond lentefeest en eerste communie in twee luiken
19u30 Leraarskamer
Beste ouders,
Op dinsdag 13 november plannen wij een info-avond in twee luiken.
Luik 1: Gezamenlijke inforonde om 19u30
Omdat er bij jullie ongetwijfeld al heel wat vragen klaar zitten rond eerste communie en lentefeest, rond de
receptie en de planning van deze feestelijke dag, zitten we samen en nemen we de tijd om een aantal
praktische zaken te verduidelijken.
Luik 2: Specifieke info rond eerste communie of lentefeest
Na de gezamenlijke info splitsen we ons op en volgt er een eerste informatieoverdracht rond de meer
specifieke kant van beide feesten.
Er worden reeds eerste afspraken gemaakt en belangrijke zaken worden reeds meegedeeld.
Om praktische redenen vragen we om ons te laten weten of u al dan niet aanwezig kan zijn die avond, door
bijgevoegd invulstrookje met uw kind mee te geven.
Met vriendelijke groeten.
Juf Ann en juf Ellen
___________________________________________________________________________
Invulstrookje
De ouder(s) van ………………………………………. (naam kind) zal/zullen
aanwezig zijn op de info-avond van 13 november.
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