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E D I T O R I A A L

2014 is ingezet met lieve wensen, zelfgemaakte briefjes, pakjes
en lekker eten. Mag dit jaar een jaar worden met veel warme
bijvoeglijke naamwoorden, zoals op onze nieuwjaarsreceptie :
gezellig, lekker, warm, lief, gezond, knus,.... Allen erheen. Ook op
22 maart is er een supergrote Leefschoolquiz. Na het pijnigen van
onze hersenen kunnen we de benen strekken op de fuif. Wees er
tijdig bij en plaats dit zeker al op jullie agenda. Nog wat
projectnieuws en dit wordt terug een goed gevulde flashboem.

Veel leesplezier

LEEFSCHOOLNIEUWS VAN
MARTINE
Beste wensen
Eerst en vooral aan iedereen de beste wensen voor 2014.
Laat dit jaar er eentje zijn waarbij inspireren,
enthousiasmeren, vertrouwen hebben, positief zijn, …
kortom opbouwen centraal staan.
Nieuwjaarsrecptie

AGENDA
 Vrijdag, 10 januari om 17 u30 :
Nieuwjaarsreceptie
 Dinsdag, 21 januari :
oudervereniging om 20 u
 Woensdag, 22 januari :
peuterkijkdag : 8 u 45 tot 11 u30
 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
 zaterdag, 22 maart : grote
leefschoolquiz en fuif
 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

We sluiten de eerste schoolweek in januari af met een
jaarlijkse traditie: onze nieuwjaarsreceptie. Om 18.30u gaan
de wintervertellingen door voor kleuters (in de kleuterblok)
en voor de lagere (in de klas van juf Ellen). Hopelijk kan je er
ook bij zijn. Tot dan.

DADLINES
 Elektronische inzendingen stuur je
voor donderdag 14.00u naar
flashboem@leefschool.be

flashboem | 19e jaargang | nummer 16 | 10 januari 2014 | flashboem@leefschool.be

Geen opvang op woensdag 29/01
Op woensdag 29/01 is er geen opvang voorzien op school en in ’t Vinkemolentje omwille van de
pedagogische studiedag.
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.
Agenda
Dinsdag 21/01 om 20.00u is er oudervereniging.
Woensdag 22/01 van 8.45u tot 11.30u peuterkijkdag
Martine

LEEFGROEPBERICHTEN
Leefgroep 1 | De schelpjes
Dag allemaal,
Liefs vanuit de schelpjesklas en beste wensen voor iedereen!
Wij zijn er in elk geval blij elkaar weer te zien en zijn er volop ingevlogen. We hadden het
inpakpapier, strikjes en linten van de feestdagen gerecupereerd en de schelpjes hebben een hele
dag kosteloos materiaal ingepakt. Werken met kleefband; ... wat is dat moeilijk!
We hebben ook zandkoekjes gemaakt, zonder zand! Dat hoorden we ettelijke keren die dag
'Zandkoekjes. Zon‐der zand!'
En de schelpjes waren zo enthousiast vormpjes aan het uitsteken dat het er wel 250 geworden
zijn. Als je vrijdagavond naar de wintervertelling komt dan mag je er eens van proeven.
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We kregen een mooie verzorgingstafel van Linde en Bram, dank je wel! Zijzelf zijn er te groot
voor geworden, maar onze nieuwe schelpjes maken er volop gebruik van, want Janne (zus van
Kato), Flore (zus van Jits), Rob (broer van Jan‐Pieter) en Anna en Sienna zijn onze nieuwe
peutertjes die nu gestart zijn.
Welkom nieuwe Leefscholertjes, moge jullie gelukkig zijn op onze school!
Groetjes, Katrijn.

Leefgroep 2 | De kikkertjes en schildpadjes
HAPPY 2014 !!!
Deze week hebben de kinderen met veel enthousiasme samen met ons het eerste deel van hun
rapport ingevuld.
De kleuters van de derde kleuterklas kregen voor het eerst 'contractwerk'.
Vanaf nu zullen ze wekelijks van ons een opdracht (later meerdere) krijgen waarvoor ze één
week de tijd krijgen om die af te werken.
Het is een 'moetje', maar je kind mag zelf wel 'leren' plannen wanneer het deze taak wil doen.
Als de taak is afgewerkt volgt er een evaluatie die ze zelf invullen: Was het moeilijk?, gewoon?,
gemakkelijk?
Deze week werd er ook veel gespeeld in de hoeken en hebben de kinderen leren winkelen in de
winkelhoek.
De kikkertjes hebben de heerlijke soep voor de nieuwjaarsreceptie gemaakt. Mmmmm
Volgende week gaan we met beide groepen samen op zoek naar een nieuw gezamenlijk project.
We zijn al benieuwd wat ze gaan kiezen.
Groetjes Valentine en Sofie.
Lee fg roep 4 | De stok staartjes
Maandag: We hebben godsdienst en zedenleer gedaan. We zijn begonnen aan ons eindproduct .
Ons eindproduct is zelf een boek maken. Je mag kiezen welk boek bv woordenboek, verhaal,
tekenboek en zo voort en Franse les gehad.
Dinsdag: We hebben geturnd en nog voort gedaan met ons boek. Félicienne is ook op bezoek
geweest. We hebben de kalender samen ingevuld.
Woensdag: We zijn gaan zwemmen .
Donderdag: We hebben godsdienst en zedenleer gedaan en Titus zijn verjaardag gevierd en
aan ons boek gewerkt.
Vrijdag : We hebben geturnd en aan ons boek gewerkt. ’s Avonds was er nieuwjaarsrecepti
Groeten Helena en Gabriël
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Lee fg roep 4 | De w o lke n van g e rs
Dag beste lezer(tjes) ,
We hebben een hele leuke week gehad!
Maandag hebben we gesprokkeld voor een nieuw project.
Dinsdag hebben we dan reclame gemaakt voor een nieuw project.
Woensdag ...niets speciaals.
Donderdag zijn we gaan turnen en zijn we gewisseld van juf Izabel naar juf Els.
We hebben ook gestemd voor een nieuw project. Het was een moeilijke beslissing want er waren
2 sprokkels die ons erg interesseerden. We starten met een project rond techniek en daarna
doen we er
eentje over beroepen.
Vrijdag hebben we soep gemaakt voor de nieuwjaarsreceptie en was er forum.
Groetjes van de Wolkenvangers!!!
Jody
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NIEUWJAARSRECEPTIE
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GROTE LEEFSCHOOLQUIZ EN FUIF

Beste leefschoolouders,
misschien nog wat vroeg maar toch al jullie aandacht voor een leuke lente‐
activiteit georganiseerd door ouders en leerkrachten.
20 jaar leefschool! Dàt moet worden gevierd! Op 22 maart houden we dan ook
onze Grote Leefschoolquiz! Aansluitend komt er onze traditionele fuif voor
ouders.
En wie vorige edities kon meemaken, weet dat dit een hoogtepunt is binnen ons
leefschool‐gebeuren.
Waarom nu al deze aankondiging? Kwissen is uitgesloten als we geen
deelnemers hebben. En wees gerust: je hoeft echt geen intellectueel te zijn om
mee te doen. Je hebt niet het minst kwiservaring nodig. Het enige wat je moet
doen is een sextet vormen (groepje van 6, zie voorwaarden affiche) en je
amuseren. 80% van de vragen kan je zo oplossen. Iedereen is dus een geschikte
kandidaat. En heb je toch drempelvrees, kom dan gewoon als toeschouwer want
het belooft chique en stijlvol te worden. Wie er niet bij is, zal deze keer écht iets
missen, je bent gewaarschuwd.
Neem dus gauw een kijkje op bijgevoegde affiche en schrijf je één van de
volgende maanden in bij juf Nele of juf Izabel. Wacht niet te lang want het aantal
groepjes is beperkt!
Alvast een fijn nieuw jaar gewenst en hopelijk tot op één van onze festiviteiten
of andere acties van jullie oudercomité. Hou de kalender in het oog.
De leefschool lééft!
het organiserend quizteam
Guy, Nele en Izabel
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SVS NIEUWS
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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