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E D I T O R I A A L
Er was terug een gezellige sfeer op de nieuwjaarsreceptie en we
hebben er terug van kunnen genieten. In de komende periode zijn er
heel wat activiteiten gepland : zoals een infoavond rond veilig
internetten Bekijk dus zeker goed de agenda. Vergeet niet om je in
te schrijven voor de leefschoolquiz.. ( formulier vind je in deze
flashboem) Hou je oren goed open want je weet nooit of dit wel
eens een antwoord zou kunnen wezen. Tot volgende week.

LEEFSCHOOLNIEUWS VAN
MARTINE
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.
Agenda
Dinsdag 21/01 om 20.00u is er oudervereniging.
Woensdag 22/01 van 8.45u tot 11.30u peuterkijkdag
Martine

AGENDA
 Dinsdag, 21 januari :
oudervereniging om 20 u
 Woensdag, 22 januari :
peuterkijkdag : 8 u 45 tot 11 u30
 Vrijdag, 24 januari : forum
 Maandag, 27 januari : infoavond
lentefeest om 18 u 30
 Maandag, 27 januari : 20 u :
vergadering voor helpers
lentefeest
 Woensdag 29 januari:
pedagogische studiedag: muzische
vorming met alle Oosterzeelse
scholen in GC De Kluize
 Vrijdag, 7 februari : forum
 Donderdag, 13 februari : infoavond
rond veilig internetten
 Vrijdag, 21 februari : forum
 Zaterdag, 22 februari kinderfuif
 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.
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LEEFGROEPBERICHTEN
Leefgroep 1 | De schelpjes
De nieuwe peuters hebben hun draai gevonden en stilletjes aan heeft de klas het eerdere tempo
weer opgenomen.
Na de ochtendkring proberen we zoveel mogelijk op te splitsen.
Want we hebben niet alleen onze eigen klasruimte, maar ook de bewegingsklas en
opvangruimte ter beschikking.
De activiteit bepaalt of we al dan niet opsplitsen en indien ja, op welke manier we dit zullen
doen; soms verticaal (helft peuter + helft K1), soms horizontaal ( enkel peuters of enkel K1).
De week zijn we gestart met het maken van een tekening voor in onze 'vrije teksten map'.
Dinsdag hebben we dan een hele dag geschilderd en woensdag vierden we Finna die 4 jaar
geworden is! Lang zal je leven en een hele dikke knuffel voor het liefste krullenmeisje! Vanaf
woensdag ging het dan over muisjes, want Anaïs had daar een mooi boekje over meegebracht.
Piep‐piep en tot de volgende week!

Lee fg roep 3 | De M aanv isje s en zeepaardje s : s p ortn i e u ws
Deze week hebben wij eens iets helemaal anders gedaan tijdens de turnles. Arthur is ons een
initiatielesje rugby komen geven.
Wij vonden dit super!!!! Heel erg bedankt Arthur om dit met ons te komen doen.
Sportieve groeten,
Juf Marjolein en de rugbyspelertjes

Lee fg roep 5 | De W o l ke n van g e rs
Dag lezertjes,
ons nieuw project is ‘Wat is techniek?’
We kregen van de juf een bundeltje over techniek. Hierin gaan we via groepswerk iets maken
rond constructie, transport, energie, biochemie, informatie en communicatie.
De komende weken verdiepen we ons in tal van technische systemen. Onze klas wordt een echt
laboratorium!
In de turnles oefenden we rondat en badminton. Volgende woensdagnamiddag doen sommigen
van ons mee met de SVS‐activiteit badminton in de sporthal.
groetjes,
Marieke en Marthe
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Zedenleer: in foavond l e n te f e e s t

Infoavond lentefeest:

De leerlingen van het eerste leerjaar en de leerlingen van het zesde leerjaar vieren feest op
zondag 27 april 2014!

Graag nodig ik alle ouders uit op de infoavond van maandag 27 januari 2014 om 18u30 in de
zedenleerklas. Daar zal ik (juf Ellen) een overzicht geven van het lentefeest zodat u een duidelijk
zicht krijgt. De infoavond zal afgerond worden om 20u.

Vergadering helpers lentefeest:

Reeds enkele jaren helpen de mensen die vorig jaar of volgend jaar een feesteling hebben, met
andere woorden ouders wiens kind dit jaar in het 2de of 5de leerjaar zit. Graag nodig ik jullie uit
op de vergadering van maandag 27 januari 2014, zodat we ook dit jaar een vlot verloop hebben.
De vergadering start om 20u in de zedenleerklas (direct na de infoavond voor de ouders met
feesteling).

Groetjes, juf Ellen
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OUDERVERENIGING : infoavond : ONZE KINDEREN VEILIG ONLINE

Lieve mensen,
De oudervereniging organiseert in samenwerking met De Gezinsbond afdelingen Balegem en
Oosterzele de voordracht ‘Onze kinderen veilig online’ op donderdagavond 13 februari 2013 om
20u.
Deelname is gratis, we vragen enkel om in te schrijven zodat we weten hoeveel mensen we
kunnen verwachten. Inschrijven kan per mail bij Thomas : tvtheemsche@skynet.be en via de
school bs.oosterzele@g‐o.be.
We hopen velen van jullie daar te zien,
Groetjes,

Thomas Van Theemsche

.
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Onze kinderen veilig online

Het internet biedt heel wat mogelijkheden. Kinderen zitten op steeds jongere leeftijd voor het
computerscherm om te gamen, te chatten, informatie op te zoeken voor een huistaak, …
Maar het internet is niet altijd een veilige plaats. Ouders maken zich soms zorgen over het
internetgedrag van hun kinderen en weten soms niet goed hoe hiermee om te gaan. In de pers
verschijnen hierover alarmerende berichten.

Deze vormingsavond wil ouders informeren over de problemen die kinderen op het internet
kunnen tegenkomen. Maar we willen vooral aantonen hoe u deze kan voorkomen. Mits wat
ouderlijke begeleiding biedt het internet voor kinderen en voor jongeren een waaier aan
mogelijkheden en kansen. In de toekomst zal de rol van het internet alleen maar toenemen. Tijd
dus om op een positieve manier te leren omgaan met dit wonderlijke medium.
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Via een multimediapresentatie zien we hoe kinderen en jongeren (tussen 6 en 15 jaar) omgaan
met internet. We leggen uit wat ze zo fantastisch vinden aan surfen, gamen, chatten,
netwerken, … Op een eenvoudige manier komen een aantal technische aspecten aan bod. Maar
de nadruk ligt vooral op de opvoeding. Hoe kunnen ouders hun kinderen begeleiden en
ondersteunen in hun internetgebruik? U krijgt opvoedingstips per onderdeel, maar ook
algemene tips.
We laten u zien hoe je een goed e‐mailadres kan aanmaken en een chat of profiel (eigen pagina
op internet) veilig kan instellen. Er zijn ook filmpjes over situaties thuis, bijv. over het bezoek aan
ongeschikte sites en over het doorgeven van persoonlijke informatie. Telkens worden twee
verschillende reacties van ouders getoond, de ene al wat genuanceerder dan de andere.
Er is voldoende gelegenheid om vragen te stellen.

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
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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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Beste ouders,
voor wie nog wil inschrijven voor de grote leefschoolquiz, hier nog even de
voorwaarden waaraan de kandidaten binnen 1 groepje moeten voldoen (op de
digitale versie van de affiche is dit niet zo duidelijk leesbaar):


6 deelnemers per groepje met minstens:
1 deelnemer uit het kleuterblok
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1 deelnemer uit het lager

1 deelnemer met hoed en snor

1 deelnemer jonger dan 30

1 deelnemer ouder dan 40

2 vrouwen

geen koppels in hetzelfde groepje
Wie graag deelneemt kan bijgevoegd formulier invullen en afgeven aan de
organisatoren: Guy (papa Hasse, Briek en Jacky), juf Nele of juf Izabel
Twijfel niet, het wordt onvergetelijk!
De grootste geheimen van de leefschool zal je die avond kunnen vernemen.
Ook publiek welkom!
groetjes,
juf Izabel, juf Nele en Guy

inschrijvingsformulier: de-grote-20-jaar-leefschool-Quiz, 22
maart
naam deelnemend team: …………………………………………………………………………….…..
elk team bestaat uit zes volwassen leden met minstens twee vrouwen, één lid
ouder dan 40, één lid jonger dan dertig, één lid met snor en hoed, één ouder van
een kleuter, één ouder van een scholier. Er mogen geen partners deelnemen in
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hetzelfde team. Deze voorwaarden mogen gecombineerd worden. Vragen?
wendt u tot het quizcomité: Juf Nele, Juf Izabel of Guy Vandaele (papa Hasse,
Briek en Jackie).
naam deelnemer 1 ………………………………………………………………………………………..
ouder van ……………………………………….............., leefgroep: ………………………..………
vrouw / ouder dan 40 / jonger dan 30 / snor&hoed / ouder kleuter / ouder
scholier
naam deelnemer 2 ………………………………………………………………………………………..
ouder van ……………………………………….............., leefgroep: …………………………..……
vrouw / ouder dan 40 / jonger dan 30 / snor&hoed / ouder kleuter / ouder
scholier

naam deelnemer 3 ………………………………………………………………………………………..
ouder van ……………………………………….............., leefgroep: …………………………..……
vrouw / ouder dan 40 / jonger dan 30 / snor&hoed / ouder kleuter / ouder
scholier

naam deelnemer 4 ………………………………………………………………………………………..
ouder van ……………………………………….............., leefgroep: …………………………..……
vrouw / ouder dan 40 / jonger dan 30 / snor&hoed / ouder kleuter / ouder
scholier

naam deelnemer 5 ..……………………………………………………………………………………..
ouder van ……………………………………….............., leefgroep: ………………………..………
vrouw / ouder dan 40 / jonger dan 30 / snor&hoed / ouder kleuter / ouder
scholier

flashboem | 19e jaargang | nummer 17 | 17 januari 2014 | flashboem@leefschool.be

naam deelnemer 6 ………………………………………………………………………………………..
ouder van ……………………………………….............., leefgroep: …………………..……………
vrouw / ouder dan 40 / jonger dan 30 / snor&hoed / ouder kleuter / ouder
scholier

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
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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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