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E D I T O R I A A L
Het is hoogtij voor de virussen en alle andere vervelende beestjes
op school. Kinderen en juffen en ouders niezen, snotteren, hoesten,
verliezen hun stem... Verzorg jullie goed. Ondertussen worden er
toetsen gemaakt, projecten afgewerkt, klassen versierd. Tja, het
schoolleven stopt nu eenmaal niet. Vergeet niet het briefje voor het
oudercontact mee te geven. Heel wat klasouders stelden zich ook
voor. Nog even alles geven en dan ... Dat hoor ik nu toch regelmatig
in de klassen en gangen.
Groetjes Katrien

LEEFSCHOOLNIEUWS VAN
MARTINE
Aandacht: aan de ouders met kinderen in K2 en K3:
Door afwezigheid van juf Sofie (schildpadjes) tot aan de
kerstvakantie en juf Valentine (kikkertjes) deze week zal het
oudercontact en het rapport uitgesteld worden tot na de
vakantie. Dank voor jullie begrip. De juffen zullen begin
januari zo vlug mogelijk een nieuwe datum plannen en
doorgeven.
Geen opvang op woensdag 29/01

AGENDA
 Dinsdag, 17 december :
tentoonstelling gekko’s : project
asieldieren
 Donderdag, 19 december
oudercontact : 16 – 21 u
 Donderdag, 19 december :
praatcafé vanaf 15u30
 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
Op woensdag 29/01 is er geen opvang voorzien op school en
in ’t Vinkemolentje omwille van de pedagogische studiedag.

 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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Kerstkadootjes in de klas.
Even de teamafspraak hieromtrent aan alle ouders toelichten.
Net zoals vorig jaar willen we geen aangekochte kerstkadootjes in de klassen. Waarom ? Wij
merken jaarlijks dat er steeds meer en meer gezinnen het erg moeilijk hebben om financieel
rond te komen. Het kopen van kadootjes zorgt ervoor dat we ouders nodeloos op extra kosten
jagen. Dat je kind zelf iets maakt om aan een ander kind te geven vinden we een veel mooier
gebaar. Dit juichen we uiteraard wel toe. Per klas wordt de regeling met de kinderen met hun juf
samen afgesproken.
Inschrijvingen 2014‐2015 starten binnenkort:
Vanaf maandag 6 januari 2014 t.e.m. vrijdag 28 februari 2014 is de inschrijvingsperiode voor
broers en zussen van kinderen die al bij ons school lopen en kinderen van personeel vanaf
geboortejaar 2012 (= voorrangsregel) . Vanaf maandag 10 maart 2014 vanaf 8.00u kunnen de
resterende plaatsen door anderen ingenomen worden. Gelieve voor de inschrijving de SIS‐kaart
van je kind mee te brengen.
Heb je info nodig voor vrienden of kennissen dan kan je steeds de infobrochure van onze school
komen ophalen bij Martine en/of secretariaat.
Martine

LEEFGROEPBERICHTEN
Leefgroep 2 | Schildpadjes en kikkertjes
Lieve mensen,
Jullie kinderen hebben hun eerst rapport van dit schooljaar meegekregen en we zijn allemaal
geslaagd! We hebben zoveel geluk met zo'n toffe groep. De kinderen vullen elkaar op een
heerlijke manier aan. Wij genieten van al dat moois.
De Sint is geweest in onze klas. Het was spannend, boeiend, warm en zo gezellig. We hebben
zijn verjaardag gevierd aan de hand van ons verjaardagsboek. De Sint was blij met onze
tekeningen, onze dans, ons liedje, onze zoentjes en ons vuurwerk.
Matz wordt zaterdag 3 jaar en Cas is 5 jaar geworden. We maken er weer een superleuk feest van
met 2 tronen!
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En nu de kerstsfeer, nog gezelliger. We hebben de versiering waargenomen en onze klas
versierd. We proberen elkaar te verwennen op de laatste week. Een week vol leuke wensen, vol
lieve woorden, vol geborgenheid en gezelligheid.

Leefgroep 4 | De Gekko’s
Hallo lezertjes,
Project 1 :
We hebben deze week veel gedaan. We hebben ons dierenkooitje voor techniek afgewerkt en
daar moesten we een asieldier in klei bij boetseren.
Donderdag zijn we ook op bezoek geweest bij een dierenarts in Oosterzele. Het was super
interessant en we zijn daar heel goed ontvangen geweest.De dieren die ze ginder behandelen
zijn vogels, vissen, honden, katten, konijnen, ... en soms ook grotere dieren zoals schapen
wanneer ze lammetjes krijgen. Beste gekko‐ouders,

Volgende week dinsdag geven de gekko's een tentoonstelling rond 'hoe leven de asieldieren'.
(zie brief gekko's)
Deze tentoonstelling zal doorgaan vanaf 14u15 tot 15u15 in de klas van juf Ellen (zedenleer).
Na de tentoonstelling krijgen jullie nog even de kans om een kijkje te nemen in de klas van de
gekko's om ons houten speelhuis in wording te bewonderen.
Groeten Seppe, Oriël en de gekko's!

Project 2
We hebben onze maquette in karton afgewerkt van het huisje. Dan hebben we geschilderd met
een paar kleuren die we moesten mengen. Met die kleuren hebben we onze maquette
geschilderd met het concept oerwoud, jungle, bos.
Volgende week starten we met de bouw in het hout! Alle ouders, oma's en opa's,...krijgen
volgende week dinsdag na onze tentoonstelling de kans om eens een kijkje te nemen in de klas
van de gekko's!
Bedankt Thomas en Yorick voor al jullie hulp!!!
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Lee fg roep 5 | De fe nikse n
Lieve lezertjes!
Maandagvoormiddag zijn we naar VZW Toontje geweest in Gentbrugge.
We hebben veel informatie gekregen over wat de mensen (vrijwilligers) daar doen om de
kansarme mensen te helpen. We zijn in de klerenwinkel geweest en we zijn ook naar de
voedselverdeling geweest waar de mensen hun voedselpakketen afhalen.
Nu weten wij perfect waar onze ingezamelde kledij naartoe gaat. Super gewoon!
Maandagnamiddag hebben we een verslag geschreven over Toontje of mama Astrid (Bolivia)
of Emelyn (Filipijnse mevrouw.)
Dinsdagnamiddag is de mama van Billy een spel met ons komen spelen over kansarmoede: nu
weten we ook perfect wat kansarmoede is. (door weinig geld krijg je weinig kansen in het leven
(bv. diploma,...)
Donderdagnamiddag hebben we leren leren gedaan, we hebben ook kaartjes getrokken voor
het Kerstfeest.
Vijdagnamiddag zijn we naar het OCMW geweest.
We ronden het project bijna af... Maar we hebben ooooooooo zoveel bijgeleerd!
Groetjes,
Maud, Alice en juf Sofie

Lee fg roep 5 | De w o l ke n van g e rs
!!! ‐ DANK AAN DE WOLKENVANGERS ‐ !!!
Mevrouw,
Vooreerst wens ik de school en vooral de leerkrachten en leerlingen van de "Wolkenvangers" te
feliciteren met het initiatief van de speelgoedinzameling. Het resultaat mocht werkelijk gezien
worden! Mede namens de vzw Lichtpunt die instaat voor de verdeling van het speelgoed onder
de minder gegoede gezinnen van Zottegem wil ik jullie een zeer gewaardeerde en welgemeende
dank zeggen voor het vele binnengebrachte speelgoed. Zeer genegen groeten,
Gilbert Vercruysse ‐ Groot‐Zottegem
De wolkenvangers beleefden alweer een boeiende week. Vrijdag mochten we een interessante
fotoreportage bewonderen over het leven in Bolivië, gebracht door Roshwita (mama Astrid). Zij
vertelde een aangrijpend verhaal. Na afloop kwam de sint in onze klas en kregen we mooie
klascadeaus: enkele spelletjes, een pak strips en 2 koptelefoons. Dankjewel sinterklaas!
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Maandag was onze topdag. We reisden met de trein naar Roeselare waar we een inleefatelier
beleefden van Studio Globo. Het was een onvergetelijke ervaring! Op de website vind je meer
uitleg en ook mooie foto’s van deze superleuke dag.
Verder wensen we juf Els veel beterschap. Neem voldoende rust de laatste weken van
december zodat we jou in 2014 vol energie terug mogen zien in ons klasje!
Deze week zal juf Katrien, juf Martine en juf Shirley ons zo goed mogelijk begeleiden bij onze
activiteiten. Donderdag is juf Izabel er weer en maken we alles gereed voor onze
kijktentoonstelling die jullie allen kunnen bewonderen tijdens het oudercontact.
Juf Izabel

BESTELLEN NIEUWJAARSBRIEVEN
Er zijn terug nieuwjaarsbrieven te koop bij juf Kaat voor meter, peter, oma, opa,....
aan 80 cent het stuk. Wie er graag bestelt, gelieve gepast geld mee te geven in
briefomslag met naam en klas op vermeld. In de klas wordt er steeds een brief
geknutseld voor mama en papa.
Mvg juf Kaat
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VOORSTELLING KLASOUDERS
Klasouderschap nog even kort toelichten ter verduidelijking:
Klasouders vervullen een actieve rol in de communicatie en/of samenwerking tussen ouders en
de school (leerkrachten en directie) en tussen ouders en ouderwerking. Klasouders helpen om
ouders dichter bij het klas‐ en schoolgebeuren te brengen. Ze zijn een aanspreekpunt voor
andere ouders en kunnen de leerkracht helpen in het aanspreken van ouders. Klasouders slaan
de brug tussen ouders en klas. Ze informeren de leerkracht over wat er leeft onder ouders en ze
informeren de ouders over de school en de klas.
Klasouder Feniksen:
Ik ben Roswitha Gerbosch (mama van Astrid, Ruben en Linde Haesaert). Naast mijn kinderen
ben ik vooral gebeten door alles wat met Noord‐Zuid, milieu, duurzaamheid,… te maken heeft
en dit in de heel brede zin. Door de vele bezigheden en de volle agenda deel ik het “klasouder‐
zijn” met mijn echtgenoot Koen.
Je kan mailen naar roswitha.gerbosch@hotmail.com of bellen op 09/362.14.17 of 04
99/42.29.34.
Klasouder Gekko’s:
Lieve gekko‐ouders,
Ik ben de mama van Jorun Cocquyt (N3),
sinds kort jullie klasouder (bij juf Carmen +voor niveauwerk klas 3, juf Leen).
Omdat ik graag actief ben op onze school, leek het mij wel leuk om dit initiatief mee te dragen.
Ik fungeer zo’n beetje als ‘doorgeefluik’ naar de leerkrachten en geef graag al jullie vragen, items
voor oudervereniniging of leefgroepvergadering, suggesties of opmerkingen door.
Jullie kunnnen mij bereiken op: 0476/ 36 12 58 of: veerlevdberge@gmail.com
Op het Praatcafé van 19/12 (oudercontact) kun je mij ook aan de toog vinden!!
Groetjes en tot gauw!
Veerle
Klasouder Zeepaardjes:
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Hallo, Ik ben Elisabeth (Lies van de avondopvang in het lagere) en mama van Lotje Ryckaert uit
het 1ste leerjaar. Sinds kort ben ik nu ook klasouder van de "Zeepaardjes" (juf Kaat en Elke). Dit
houdt in dat ik de juffen ga bijstaan bij o.m. activiteiten, zover mogelijk en wenselijk, en tevens
voor de ouders contact‐ en/of brugpersoon ben naar de klas en het schoolgebeuren toe. Jullie,
ouders, zijn steeds van harte welkom bij me voor vragen, opmerkingen en suggesties.
Vriendelijke groetjes, Elisabeth/Lies
Ik hoop dat dit tekstje volstaat en zal zeker aanwezig zijn op het praatcafe volgende week.
Met vriendelijke groeten en zeker tot binnenkort,
Elisabeth
elisabethlies@hotmail.be
0485/146.566
Klasouder Kikkertjes:
Thomas Van Theemsche (papa van Amber en Annelies). Tel. 09/362.17.47 of 0496/02.60.36.
Mail tvtheemsche@skynet.be.
Ik ben eveneens lid van de schoolraad.
Klasouder schildpadjes:
Peter Van der Meulen. 0484/66.88.99. peter@bierbar.be
Klasouder Maanvisjes:
Beste ouders,
ik ben Katleen Evenepoel, mama van Lien, Kyan, Giel en Fleur.
Thuis bruist het dus van het jonge leven.
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Lien en Kyan zijn De Leefschool al eventjes ontgroeid, Fleur zit in het eerste leerjaar bij de
Maanvisjes en Giel zit in het vijfde leerjaar bij de Wolkenvangers.
Ik heb al heel wat uurtjes op De Leefschool doorgebracht. De goesting om een nieuwe uitdaging
aan te gaan is er niet minder om. Integendeel.
Hebben jullie dus vragen, bedenkingen, suggesties of kan ik jullie met iets helpen, spreek mij
gerust aan.
Ik ben ook te bereiken op 0497/083340 of via katleen.evenepoel@pandora.be.
Groetjes, Katleen

OUDERCONTACT : 19 DECEMBER
Op donderdag 19 december gaat het oudercontact door. Gelieve bijgaand strookje in te vullen
om een afspraak te maken. Geef zo snel mogelijk af: zo hebt u de meeste kans om een afspraak
dichtst aansluitend bij uw voorkeur te krijgen.

STROOKJE OUDERCONTACT

Wij, ………………………………………………………….., wensen een afspraak te maken voor het
oudercontact op donderdag 19 december met :

Naam leerkracht(en) die u
voor dit kind wilt spreken :

Leef‐
groep

NIV

Naam kind

Gewenst tijdstip
omcirkelen : rond
…u

………………….……………
………….……………………

………………….……………

16 – 17 ‐ 18 – 19 –
20 – 21

………………….……………
………….……………………

………………….……………

16 – 17 – 18 – 19 –
20 – 21

………………….……………
………….……………………

………………….……………

16 – 17 ‐ 18 – 19 –
20 – 21

………………….……………
………….……………………

………………….……………

16 – 17 ‐ 18 – 19 –
20 – 21
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Gelieve één lijn per kind in te vullen en één strookje per familie af te geven.
Indien een langere periode past, gelieve dan meerdere getallen in de laatste kolom te
omcirkelen. Geef duidelijk aan in de 2de en 3de kolom of u de betrokken leerkracht voor niveau of
project (of beide) wilt zien door in die kolom de naam / nummer van de groep in te vullen.

WOENSDAGNAMIDDAGOPVANG IN HET
VINKEMOLENTJE
Het Vinkemolentje is een opvang voor schoolgaande kinderen van 2.5 tot 12 jaar tijdens
vakantieweken en woensdagnamiddagen tijdens het schooljaar. De opvang wordt
georganiseerd door het gemeentebestuur en gaat door in de gebouwen van GILO Oosterzele,
Geraardsbergsesteenweg 69.

Met dit artikel willen wij u, als ouder, graag informeren over de organisatie van de
woensdagnamiddagopvang.

Hoe geraakt mijn kind in de woensdagnamiddagopvang?
Er rijden bussen met een begeleider tussen de verschillende Oosterzeelse scholen en de
woensdagnamiddagopvang. U moet aan uw school laten weten of uw kind al dan niet met de
bus naar de woensdagnamiddagopvang gaat.

Info van de kinderen is noodzakelijk
Opvang Het Vinkemolentje staat los van de scholen. Het is een gemeentelijke organisatie. De
opvang heeft dus niet automatisch de nodige info van uw kind als het voor de eerste keer naar
de opvang komt. De scholen kunnen o.w.v. de privacy de info niet aan de opvang doorgeven.
Wij hebben van elk kind info nodig: naam, contactgegevens ouders, medische gegevens,
geboortedatum, … Vooraleer een kind een eerste keer naar de opvang komt, is een ingevulde en
ondertekende infofiche onontbeerlijk!
Hoe gaat u hiervoor te werk?
‐
‐
‐

Deze infofiches zijn te verkrijgen via uw school. U kan deze invullen en binnenbrengen
bij de dienst Kind en Jeugd in de sporthal.
Deze fiches zijn ook te verkrijgen bij de BKO‐coördinator in de sporthal:
edith.renne@oosterzele.be , tel.: 09 / 362 48 92
Zorg ervoor dat deze fiche voor de veiligheid van uw kind bij de dienst Kind en Jeugd is
vooraleer uw kind een eerste keer naar de woensdagnamiddagopvang komt.
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Tariefberekening
De tariefberekening is dezelfde als die van de vakantieopvang:

Het aantal uren dat een kind aanwezig is in de opvang, is bepalend voor het tarief dat zal
aangerekend worden:
‐
‐
‐

een kind is minder dan 3 uur aanwezig in de opvang:
een kind is tussen 3 en 6 uur aanwezig in de opvang (halve dag):
een kind is meer dan 6 uur aanwezig in de opvang (hele dag):

3 euro
5 euro
10 euro

Vanaf een tweede kind uit één gezin dat opvang volgt op hetzelfde moment als het eerste kind,
wordt er een korting gegeven van 25% op de totaalfactuur voor het gezin.

Fiscaal aftrekbaar
De woensdagnamiddagopvang is fiscaal aftrekbaar. Er wordt automatisch een fiscaal attest
opgestuurd.

Aanwezigheden kinderen
Wij moeten weten welke kinderen op welk moment in de opvang zijn op woensdagnamiddag.
Bij het afhalen van de kinderen vragen wij de ouders om spontaan hun kind af te melden bij de
begeleid(st)ers aan de balie.
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OXFAM WERELDWINKEL / CADEAUDAGEN
Met een eindejaarsgeschenk van Oxfam maak je iedereen blij: je familie, collega's of vrienden,
maar ook kleine producenten in het Zuiden. Daarom organiseert Oxfam Wereldwinkel
Oosterzele Cadeaudagen op zaterdag 14, 21 en 28 december 2013. Je kan in de Wereldwinkel
terecht voor handgemaakte (sier)voorwerpen, juwelen, speelgoed, wijnen, pralines en
voedingsproducten die aan eerlijke voorwaarden in het Zuiden gekocht worden.
Welkom in onze winkel in de Stationsstraat 9 in Scheldewindeke, op de Cadeaudagen (zaterdag
14, 21 en 28 december van 9u30 tot 17u). Wij voorzien een verwarmend drankje mét kerstsfeer.
In de eindejaarsperiode is de winkel ook geopend op 18, 23, 27 en 30 december van 9u30 tot 12u,
en op 24 en 31 december van 9u30 tot 15u.
Meer info bij Bram (papa van Felix, Hanno en Jora; 0478 97 21 04), Roswitha (mama van Astrid,
Ruben en Linde; 0499 42 29 34) of op www.facebook.com/WereldwinkelOosterzele.

Een afvalarme cadeautip en een originele en eerlijke cadeautip

Met het eindejaar en zijn feesten in’t verschiet, alvast wat inspiratie voor wie nog zoekende is.
Geef je dit jaar een fles wijn of iets dergelijks cadeau aan iemand, doe het misschien eens afval
arm. Of je fles is mooi genoeg om zo cadeau te doen of je verpakt je fles in een nieuwe
keukenhanddoek en je geeft als dusdanig twee geschenken cadeau. (met dank aan Roswitha –
mama Astrid, Ruben en Linde‐ en Femma)
Je kan ook de originele toer opgaan en een Fair Trade‐cadeau kopen of je gaat nog een stap
verder er je geeft een symbolisch cadeau weg uit de “Oxfam pakt uit”‐reeks . Geef bijvoorbeeld
een geit cadeau …
Oxfam Pakt Uit is een collectie unieke en originele geschenken in de vorm van wenskaarten die
je kan geven aan vrienden of familieleden. Oxfam werkt in 92 landen en de collectie bevat
geschenken die een deel van ons werk symboliseren. Op die manier staan de cadeaus voor onze
verschillende programma's.
De cadeaus zijn dus financiële giften die zullen gebruikt worden om initiatieven van Oxfam in het
kader van haar programma's uit te voeren. Het strategisch programma van Oxfam‐Solidariteit is

flashboem | 19e jaargang | nummer 14 | 13 december 2013 | flashboem@leefschool.be

opgebouwd rond de verdediging van vijf fundamentele sociale, economische, politieke en
culturele basisrechten.
Elk cadeau van Oxfam Pakt Uit behoort tot een thema, gelinkt aan een fundamenteel recht. Het
geld voor een cadeau Oxfam Pakt Uit zal toegewezen worden aan het thema van het cadeau.
Meer info hierover vind je op www.oxfampaktuit.be

Fijne feestdagen en een sprankelend fris 2014 toegewenst.

PRAATCAFE

***Praatcafé *** Praatcafé ***
Beste ouders
Om het wachten ietwat te verzachten,
nodigen we jullie ook dit jaar graag uit op ons
Oudercontact-Praatcafé !!!
Donderdag 19 december vanaf 15u30
in de polyvalente zaal van het lager.

Iedereen welkom !!!!!
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SVS NIEUWS

‐ Proficiat aan alle zwemmertjes van 27 november! Wij hebben in Geraardsbergen een mooie
derde plaats behaald van alle zwemmers en een eerste plaats van onze eigen categorie. Ook
heel erg dank aan de mama's die hebben geholpen!!!
Volgende SVS‐activiteit: 22 januari: Badminton dubbel (5de‐6de leerjaar)
29 januari: Zwemmen in het Gaversbad (3de tot 6de leerjaar)
Noteer dit alvast in jullie agenda!!!!!!
Sportieve groeten,
Juf Marjolein
‐ Volgende activiteiten zouden er plaats vinden op woensdagnamiddag.
Kinderen krijgen steeds tijdig bericht van juf Marjolein om zich hiervoor in te schrijven.
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:
‐ 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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