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E D I T O R I A A L
De eerste winterprik hebben we achter de rug en de
sneeuwmannen versierden ons terrein voor even. Mooi om
zien. Vanuit de leefgroepen zijn er veel oproepen : onze
kinderen vergeten zelfs niet de minderbedeelden onder ons.
Een keitof initiatief, steun ze dan ook van harte. Dan rest me
jullie nog smakelijk eten te wensen op onze spaghettifuif.
Katrien

LEEFSCHOOLNIEUWS VAN
MARTINE

Vanaf maandag, 25 november 2013
kan er NIET meer geparkeerd aan de
schoolkant van de KEIBERG.
Repressieve fietscontrole: actie “Zwarte
Piet”.Melding vanuit de lokale politie Regio Rhode
& Schelde:
Zichtbaarheid in het verkeer is van essentieel
belang. Daarom zullen er de komende maanden
intensief controles van de fietsverlichting op de
openbare weg gebeuren en zal op een gepaste
manier geverbaliseerd worden. De boete voor het
rijden zonder fietsverlichting bedraagt € 55.
Hopelijk tot zaterdag op de spaghettiavond.
Martine

AGENDA
 Zaterdag, 23 november
Spaghettiavond
 Zaterdag, 30 november 10‐13 u
herfstwerkdag
 Woensdag 29 januari:
pedagogische studiedag: muzische
vorming met alle Oosterzeelse
scholen in GC De Kluize
 woensdag 19 maart 2014:
Pedagogische
studiedagbijeenkomst en
workshops met de leefscholen
 zondag 27 april 2014: Eerste
communie/Lentefeest
 Vrijdag 2 mei 2014: Facultatieve
dag
 Dinsdag 10 juni 2014: Facultatieve
dag
 woensdag 11 juni 2014:
Pedagogische studiedag:
muzische vorming: klei + link met
vernieuwd leerplan.

MENU
 Zie website

DADLINES
 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 | De schelpjes
Dag allemaal,
Maandag zijn we de week gestart met een heel leuk prentenboek. Het heet 'Met tien in bed' en
gaat over dingen die een jongentje en zijn 9 knuffeldieren willen doen. Ze willen
allemaal activiteiten spelen : ballet, strand, toneel, boten, vliegtuigen, tent, monster, spook en
trein.
We hebben die 9 elementen uitgetekend als projectplanning en in de kring opgehangen.
En zijn dan vol enthousiasme gestart met enkele ervan.
Zo hebben we de tafel helemaal bekleed met wit papier, daar blauwe verf op gegoten en met
onze handen de verf open gewreven tot er geen plekje wit meer was! Nadien hebben we wel een
half uur moeten wrijven op onze handen om het blauw er weer af te krijgen, maar het was het
waard; wat glijdt dat lekker! Nadien knipten we er grote golven van de zee uit en heeft Veerle
ons leren bootjes vouwen met papier.
We dansten een rondedans, het heet 'scheepjes varen al over de baren, scheepjes varen al over
de zee'.
Wat is dat moeilijk; dansen in een kring en geen handjes loslaten!
De bootjes die we gevouwen hadden, hebben we dan boven op de baren van onze zee geplakt.
Kom maar eens kijken op ons raam of op het bord in de zaal. Het is zo mooi!
Van Valentine kregen we de waterbaan en bootjes te leen waar we per 2 kinderen mogen mee
spelen. Met de mouwen opgerold en dweildoeken op de grond en nog slagen we erin om onze
klas tot een zwembad om te toveren :‐)
Het 2de dingetje waar we rond werkten was 'ballet spelen', daar konden we ons weinig bij
voorstellen.
Maar Jody en Liesl uit het 6de leerjaar hebben balletkledij aan gedaan en even gedanst voor ons.
Een dikke dankjewel en .ah, ..., dàt is dus ballet dansen.
Vooral het hoog op de spitsen en tenen dansen maakte precies veel indruk. Toen we verder op
de dag de balletmuziek aanboden, draaiden bijna alle Schelpjes op hun tenen rond en rond en
rond. Wat is dat moeilijk; we vielen één na één op de grond!
De rest van de week en volgende week werken we door rond dit prentenboek en we hebben nog
allemaal wilde plannen.
Kortom; het zijn mooie dagen in ons klasje en we missen de vele Schelpjes die ziek zijn en hopen
dat ze snel beter worden!
Groetjes en we hopen jullie allemaal te ontmoeten op de spaghetti‐avond morgen!
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Leefgroep 2 | Schildpadjes en kikkertjes
Hallo allemaal,
Deze week twee jarigen: Marthe en Kato. Ze werden 5 jaar. Een hele dikke proficiat en dank aan
de lekkere traktaties. Er is heel veel projectmateriaal binnengekomen en dat vinden we
superleuk. De kinderen gingen dan ook onmiddellijk aan de slag in de verschillende hoeken. We
hebben ook samen met de kleuters een projectplanning opgemaakt, kijk maar eens in het
mapje. Je kan er lezen wat de kinderen allemaal willen doen en weten tijdens hun project.
Tot volgende week, Valentine en Sofie.

Leefgroep 3 | De zeepaardjes
Hallo iedereen,
Wij zijn al heel goed ondergedompeld in de wereld van de tekenaars. We kunnen ondertussen al
heel wat dingen tekenen aan de hand van verschillende technieken. Ons portfolio wordt alsmaar
dikker en dikker!
Deze week hebben we ook eens gekeken naar de weg van de schrijver naar een boek. Daar
hebben we gezien dat er heel wat mensen werken aan één boeken.
We gaan binnenkort ook eens kijken waarover we ons eigen boek willen maken en hoe we hier
stap voor stap aan gaan beginnen.
Deze week hebben we ook kennisgemaakt met ons nieuwe grote boek 'Grote kunst voor kleine
kenners'. Ook hier zien we dat er veel verschillende manieren zijn om te tekenen/schilderen. We
zullen hieruit elke week een bekend schilderij bespreken.
Verder hebben we deze week ook versiering gemaakt voor de spaghettiavond. Hopelijk kunnen
we jullie daar allemaal verwelkomen!
Groetjes,
De zeepaardjes en juf Elke
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Leefgroep 4 | De stokstaartjes
Dag Lezertjes,

MAANDAG: was het godsdienst / zedenleer en we hebben een sprokkelronde gehouden voor
een nieuw project.
DINSDAG: we zijn gaan turnen en we hebben reclameronde gedaan. We hebben
een nieuw project gekozen : Hoe maak je een boek met kunst (‐ige afbeeldingen) ? We hebben
onze planning gemaakt.
WOENSDAG : De expo van Titus en Fil over vliegtuigen was super leerrijk en speciaal.
DONDERDAG : We hebben een boekententoonstelling voor ons zelf gemaakt en keken naar
verschillende soorten boeken.
VRIJDAG : We gaan turnen en met verf drukken en werken.
Voor ons nieuw project zijn we op zoek naar : boekbinder, een schrijver, een illustrator, een
drukkerij, een uitgeverij en alles en iedereen die iets te maken heeft met boeken.
groetjes,
De stokstaartjes Jinne en Myrthe

Verslag leefgroepvergadering : lfg 4/stokstaartjes
De leefgroepvergadering van leefgroep vier startte met de 2 projectgroepen samen. Ouders
konden vragen stellen of opmerkingen geven ivm de algemene werking van de school of de
niveaugroep. Na deze ronde splitsten we in de 2 leefgroepen (Gekko's en Stokstaartjes).
Bij de stokstaartjes werd het verloop van een dag in de projectgroep besproken. Op die manier
kwamen ook de verschillende kringen, de taken, regels en afspraken van de projectgroep
aanbod. Ouders konden uiteraard vragen en opmerkingen geven. Op het einde van de
vergadering konden de ouders ook kijken naar de resultaten van het project 'Houten speelgoed'.
Vriendelijke groeten,
Leen
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Leefgroep 4 | De Gekko’s
Hallo,
Project 1 :
We hebben ons voorblad gemaakt voor ons nieuw project. Daarvoor moesten we een
achtergrond schilderen met ecoline, een dier uitknippen uit een tijdschrift en opplakken en
vervolgens een kooi erover tekenen.
Ons nieuw project is : Hoe is het leven bij de asieldieren?
We zijn volop bezig met ons opzoekwerk rond dit project en hopen dat we volgende week een
asiel kunnen bezoeken in de buurt van de school.
Project 2 :
Ons tweede project dat parallel loopt met ons eerste project zit in de lift. Deze week werden de
eerste ontwerpen gemaakt voor ons houten speelhuis in de klas nav ons project vorig schooljaar
rond 'de rechten van het kind'.
Donderdag kwamen de papa van Elias (Thomas) en de papa van Yoren (Yorick) op bezoek bij ons
om de plannen met de kinderen te bekijken en te bespreken. Heel veel dank aan jullie om dit
project mee te realiseren en te begeleiden. Wij zijn daar super blij mee!!!
Deze week filosofeerden we naar aanleiding van een sprookje (boek : filookes!) rond 'wat is
mooi, wat is lelijk'?
gekke gekko‐groetjes
Maarten en juf
Lee fg roep 5 | De w o l ke n van g e rs
Donderdag hebben we geleerd hoe we op een vriendelijke manier iemand kunnen uitnodigen via
brief. Vrijdag is de mama van Gijs gekomen. Karolien is gekomen om ons uitleg te geven over
DNA, cellen en bacteriën want zij is een wetenschapster. Zaterdag en zondag VRIJ!!!!
Maandag hebben we ons verdeeld in groepjes: een paar hebben affiches gemaakt, anderen
hebben contact genomen met de VZW lichtpunt; dat is de VZW die het speelgoed gaan
bezorgen aan de mensen die het minder goed hebben dan ons en nog anderen hebben een
organisatie gezocht waar we mogen helpen om voedselpakketten samen te stellen. Dinsdag
hebben we ons voorbereid op onze uitstap naar het inleefatelier ‘achter de muur’ van studio
Globo.
Vele groetjes,
Marie, Liesl en Tosca
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INZAMELACTIE SPEELGOED WOLKENVANGERS

Liefste kinderen/ouders
Ik heb een groot probleem: vele kinderen vragen steeds meer en
duurdere cadeaus. Jammer genoeg kan ik niet alles meer
betalen. Ik heb veel te weinig geld om voor iedereen iets leuks te
kopen. Het is niet eerlijk dat sommige kinderen wel iets
krijgen en andere niet. Dat kan ik als sint niet maken. Toch?
Maar misschien kunnen jullie mij helpen?
Kunnen jullie speelgoed inzamelen voor mij zodat ik aan
iedereen cadeautjes kan geven? Want misschien kan ik met
jouw speelgoed andere
kinderen blij maken.
De sint en de zwarte pieten
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Beste ouders,
samen met onze wolkenvangers organiseren we een grote
speelgoedinzamelactie. Deze actie is één van de doe‐activiteiten van
ons project: hoe komt het dat er armoede en welvaart is in België en
in de wereld?
U kan het speelgoed binnen brengen tot vrijdag 29 november bij de Wolkenvangers.
Wij schenken het aan vzw Lichtpunt in Zottegem.
Onze kinderen zijn deze ochtend langs geweest in de klassen om hun
actie toe te lichten met een brief die we ontvangen hebben van de sint
zelf.
P.S. wat kan ik gebruiken? Speelgoed in goede staat (auto’s, puzzels,
blokken, gezelschapsspelletjes, ...)
Wat kan ik niet gebruiken: pluchen beestjes, speelgoed met batterijen, kapot
speelgoed, onvolledig speelgoed,...

Lee fg roep 5 | De fe nikse n

Beste lezertjes!!!
Deze week is ons opzoekwerk af van armoede en rijkdom.
Wij hebben ook al een ontwerp gemaakt voor onze inzameldoos.
Die inzameldoos dient voor kleren en speelgoed in te doen en de kleren en speelgoed die we
verzamelen gaan naar een Sinterklaasactie voor arme kinderen en naar Toontje (VZW in
Gentbrugge).
Dus als je thuis nog kledij of speelgoed...hebt staan, is het altijd welkom op de leefschool !!!
En dat was het voor deze week !!!
Nina, Remi en de Feniksen.

flashboem | 19e jaargang | nummer 11 | 22 november 2013 | flashboem@leefschool.be

LEERLINGENRAAD : VERSLAG
Verslag leerlingenraad van dinsdag 19 november 2013
Regelbord: De groene tape werd door Tosca en Katrijn aangebracht op het regelbord. Goed
gedaan. Het regelbord kan nu volop gebruikt worden. Martine stuurt nog mail naar alle juffen
om het regelbord tijdens elke pauze te gebruiken omdat de kinderen dit heel duidelijk vinden
(wat mag/ wat mag niet).
Voorstellen leefgroep 3: Maanvisjes/zeepaardjes hebben geen schriftje voor de leerlingenraad.
Martine neemt dit op met de juffen.
Meer ruimte aan de schoenenkast: Graag terug een lijn aanbrengen op de grond met tape aan
de schoenenkast zodat de kinderen gemakkelijker aan hun schoenen kunnen. Djuro neemt dit
verder op.
De speelgoedkoffer: Wanneer wordt de speelkoffer terug geactiveerd ? Martine bespreekt dit
met Marjolein/Shirley.
Martine

TOTEMPAAL KRIJGT VORM
Dag ouders van de leefschool
Goed nieuws: de totempaal krijgt vorm!!
Met enkele ouders zijn we eraan begonnen... hoe die indianen het deden dat weten we niet maar
het lukt goed én het is superleuk!
Heb je zin om mee te doen? Kom gerust af voor één of meerdere avonden!
We werken er nu even aan door zodat hij binnenkort op school door de kinderen verder kan
afgewerkt worden!
Wie zin heeft vult volgende doodle eens in (dan zien we met hoeveel we zijn, vanaf 3 aanwezigen
gaat het door):
http://doodle.com/kgdu9tba4vbmw4ag
Hopelijk lukt dit en anders neem je gerust contact op met Aster
astercaemaert@hotmail.com of 0479/549 544
Groeten,
Annelies, Aster, Hannes en Jorick
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GREENTEAM : HERFSTWERKDAG OP 30/11/2013

Oproep
Iemand die een soep wil maken voor op de herfstwerkdag.
Seintje aan katrijn@leefschool.be
‐

Herfstwerkdag‐Greenteam:

Dag lieve mensen allemaal,
Nieuws vanuit het Greenteam ...
Het nieuwe gebouw is af, de klassen zijn prachtig ingericht en de kinderen al helemaal thuis. Nu
de terreinen errond nog en dan zijn de sporen van de vele en zware werken uitgewist!
Het braakliggend terrein naast het kippenren wordt in het voorjaar in orde gebracht door de
Scholengroep.
Het terrein dat grenst aan de ramen van Marjolein, Elke en Kaat wordt een grasveld waar de
kinderen vrij kunnen op spelen en we gaan ook zorgen voor verhoogde bakken waar de
Maanvisjes en Zeepaardjes naar hartenlust kunnen in tuinieren. Ook de 2 houten banken en de
vilten tipi zouden daar een plaats krijgen. De grote zandbak die daar nu is moet verwijderd
worden.
Want een zandbak op scholen kan enkel nog reglementair in orde zijn indien ze, omwille van
hygiëne, volledig afgesloten kan worden.
Enig zoek‐ en denkwerk leverde op dat we het best een aantal kleinere zandbakken met deksel
kunnen plaatsen. Deze zandbakken zullen worden geplaatst waar de Kruidentuin nu is,
aangezien het onkruid er weliger tiert dan de kruiden :‐)
In de herfstvakantie komt een grondwerker deze stukken grond nivelleren.
De onkosten voor dit nivelleren, de zandbakken en de groentebakken worden gedragen door
het Oudercomité en zullen geworven worden vanuit de opbrengst van het Spaghettifeest.
Hartelijk dank daarvoor!!

En last but not least : hou zaterdag 30 november van 10 tot 13h vrij om mee te komen
helpen op onze 10de herfstwerkdag.
Onder het mom van 'vele handen maken licht werk', 'samen staan we sterk', 'ieder van ons
heeft een kind dat graag speelt op een fijne propere buitenspeelruimte' enzovoort ... !
Info of vragen ? katrijn@leefschool.be
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MOS / AFVAL
Afval het blijft een moeilijk punt … Waar staat ook al weer die afvalbak? …Waar kan ik met
wat terecht?

Zwerfvuil makkelijk in de hand te houden!? En Toch ook weer niet …
Zwerfvuil voorkomen is een zaak voor iedereen. Belangrijk is een elementaire
ingesteldheid: hoe minder afval je koopt, des te minder moet je achteraf ook
kwijt zien te raken. Onmisbaar zijn vervolgens een paar vaste reflexen: vooruitdenken,
systeempjes om afval bij te houden tot je het ergens kwijt kunt volgens de regels van de kunst.
En een beetje consequent zijn helpt ook: wie een vol blikje kan meezeulen, moet dat ook met
een leeg kunnen…

Goed begin…
Geef je kinderen zo weinig mogelijk (potentieel) afval mee. Scholen zijn niet
meteen bronnen van zwerfvuil ‐ hoewel er toch het één en ander rondslingert op ons
schoolterrein ‐, maar als kinderen van jongsaf afvalloos of minstens
afvalarm leren leven, is de kans groter dat ze later niet klakkeloos ten prooi
vallen aan het 'gemakzuchtig alternatief'. Dus: brooddoos i.p.v. aluminiumfolie of
andere wegwerp; de goeie ouwe drinkbus of een plastic beker met schroefdeksel; als
tussendoortje fruit (of groenten) of een koek in een koekendoos i.p.v. versnaperingen in
wegwerpverpakking. De school zul je alvast niet horen klagen…
Ook ouderen kun je opvoeden! Probeer je omgeving ervan te overtuigen geen
snoepwikkels, sigarettenpeuken of ander afval op de grond te gooien (en geef zelf het goede
voorbeeld).
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Afval kan op verschillende manieren gaan 'zwerven', maar het doet dat hoogst zelden uit
zichzelf.
Met andere woorden: het ligt altijd wel aan de mens. Meestal aan diens gemakzucht, soms
helaas aan kwaad opzet. ' Als ik er maar vanaf ben' is de drijfveer, maar de gevolgen zijn
niet min: onveiligheid (glasscherven…), ongedierte, lelijkheid, de menskracht van onze
onderhoudsmensen om de boel op te ruimen…

OM TE ONTHOUDEN

/ OPROEP

Volgende activiteiten zouden er plaats vinden op woensdagnamiddag.
Kinderen krijgen steeds tijdig bericht van juf Marjolein om zich hiervoor in te schrijven.
November:
‐ 3de tot 6de leerjaar: Swimmathon: Geraardsbergen: 27/11/2013
Januari:
‐ 5de ‐ 6de leerjaar: Badminton dubbel: Scheldewindeke: 22/01/2014
‐ 3de tot 6de leerjaar: Zwemmen: Geraardsbergen: 29/01/2014
Februari:
‐ 3de ‐ 4de leerjaar: Tussen 4 vuren: Zottegem: 5/02/2014
‐ 5de ‐ 6de leerjaar: Netbal: Scheldewindeke: 26/02/2014
Maart:
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‐ 3de ‐ 4de leerjaar: Badmintoninitiatie: Scheldewindeke: 19/03/2014
‐ 1ste ‐ 2de leerjaar: Dans: Zottegem: 26/03/2014
‐ 3de tot 6de leerjaar: Ijsschaatsen: Liedekerke: 26/03/2014
Mei:
‐ 5de ‐ 6de leerjaar: Mini‐voetbal: Scheldewindeke: 21/05/2014
Juni:
‐ 1ste ‐ 2de leerjaar: Kidstennis: Geraardsbergen: 18/06/2014
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