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E D I T O R I A A L

AGENDA

Beste lezers,
Een lijvige flashboem. Ik hou het daarom kort, zodat jullie de nodige
energie overhouden voor het lezen ervan. Er zijn belangrijke
mededelingen : van uitstappen, tot geen SVS, uitnodigingen, ...
Veel leesplezier

LEEFSCHOOLNIEUWS VAN
MARTINE
De inschrijvingen zijn volop aan de gang.
Tot en met de laatste dag van februari 2014 kunnen
broers/zussen vanaf geboortejaar 2012 van kinderen die al bij
ons schoollopen en kinderen van personeel ingeschreven
worden dankzij de voorrangsregel.
Vanaf maandag 10 maart 2014 om 8u starten we met het
inschrijven van alle andere kinderen. Voor de inschrijving is de
SIS‐kaart van het kind nodig. Gelieve deze mee te brengen.
Wie informatie wenst kan steeds telefonisch een afspraak
maken met de directie op volgend nummer 09/362.49.63.
Zesde klassers : op naar de “grote” school
Onze zesdeklassers hebben op maandag 27 januari een
probeerdag in het PTI Zottegem rond techniek. Het is de
bedoeling dat ze daar leren een trekpop maken. Op vrijdag 31
januari gaan ze langs in de Middenschool van Wetteren om
aan de actua‐quiz deel te nemen.

 Vrijdag, 24 januari : forum
 Maandag, 27 januari : infoavond
lentefeest om 18 u 30
 Maandag, 27 januari : probeerdag
de
Zottegem : 6 klassers
 Dinsdag, 28 januari : uitstap
drukkerij : gekko’s om 8u45.
 Vrijdag, 31 januari : actua‐quiz te
de
Wetteren : 6 klassers
 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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Leerlingenraad
Dinsdag 28 januari om 8.45u komen de kinderen van de leerlingenraad terug samen in de
nieuwe leraarskamer. Verslag van de bijeenkomst lees je in de volgende flashboem.
Geen opvang op woensdag, 29 januari 2014
Woensdag 29 januari is er geen school en geen opvang voor de kinderen. De leerkrachten
hebben een inspiratiedag met meerdere workshops rond muzische vorming in GC De Kluize.
Martine.

LEEFGROEPBERICHTEN
Leefgroep 1 | De kikkertjes en schildpadjes
Vorige week hebben we een nieuw project gekozen ( en deze week zorgen we voor de invulling
van de activiteiten, zie projectplanning) en zijn we kunstzinnig aan de slag gegaan met het
schilderen van verschillende lijnen.
Nina heeft er een broertje, Tycho bijgekregen en daar is ze reuzetrots op en Aida is deze week 6
jaar geworden. Proficiat aan beide kleuters en bedankt voor de traktatie.
Om ons project onmiddellijk al leven in te blazen, zijn we gestart met onze hoekjes aan te passen
en is er nu een duikboot met het zeeleven in de kikkertjesklas en een aquariumspeelhoek in de
schildpadjesklas. Enthousiasme in overvloed en plezier gegarandeerd. Ook doken we met onze
neuzen in de boeken en zijn we al enkele interessante dingen te weten gekomen: mooie, soms
eigenaardige vissen en andere onderwaterdieren.
Volgende week doen we nog meer impressies op in Aquatopia. We kijken er al naar uit!
Toedeloe,
Sofie en Valentine
Lee fg roep 3 | De Zeepaardjes
Hallo iedereen,
Direct na de kerstvakantie zijn we gestart met ons thema 'de tijd'.
De voorbije twee weken hebben we geleerd over de dagindeling, dagen van de week,
de maanden, jaar/schrikkeljaar, de klok, enz.
Ook hebben we een nieuwe maandkalender gemaakt voor de klas en hebben
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de zeepaardjes en maanvisjes hun eigen maandkalendertje mogen maken
voor thuis op te hangen. Daarnaast hebben we ook naar de verschillende
seizoenen gekeken en hebben we een seizoenenschijf gemaakt.
Deze week ronden we dit thema af, zodat we volgende week kunnen sprokkelen
voor een nieuw project! Alle ideeën zijn welkom!
Dinsdag zijn we ook naar het toneel 'mannen zonder baarden' gaan kijken.
Het ging over Superpapa die visser was en die samen met zijn dochter
Flore ging varen op de Noordzee. Een heel spannend maar leuk toneel!
Een grote dank u aan de mama's (Veronique, Nele & Kaat)
die wilden rijden om enkele zeepaardjes en maanvisjes veilig heen en terug te brengen!
Groetjes,
De zeepaardjes & juf Elke
Lee fg roep 3 | De maanv isje s
Hallo iedereen,
Wij hebben deze week in ons thema nog de seizoenen geleerd.
Ook zijn we deze week naar een leuk toneel mogen gaan.
Volgende week gaan we sprokkelen voor een nieuw project.
Groetjes,
De maanvisjes.
Lee fg roep 3 | Ni veau 1
Onze kinderen van N1 zijn reuze goed bezig. Zij kunnen nu reeds 30 klanken vlot lezen en 22
klanken schrijven. Nu hebben we nog 1 kern af te werken waarin de laatste letters worden
aangebracht en dan kunnen ze alles lezen. Vorige week hebben alle kinderen dan ook voor het
eerst een echt verhaal geschreven. Echt prachtig om te zien. Hieronder een voorbeeld. Veel
leesplezier! juf Kaat en N1.
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Lee fg roep 4 | De Stokstaartjes
Dag iedereen,
Maandag was juf Leen ziek en we hebben aan ons boek gewerkt.
Dinsdag hebben we een spel gespeeld in plaats van turnen en juf Leen was nog altijd ziek.
Woensdag was het zwemmen en de mama van Reni is komen breien bij de derdes.
Donderdag het was godsdienst/zedenleer en de juf heeft een liedje geleerd aan ons op haar
gitaar en hebben we in ons opzoekbundeltje gewerkt.
Vrijdag gaan we verder werken aan ons opzoekbundeltje en onze projectmap meenemen naar
huis.
Groetjes Julie en Reni

Lee fg roep 4 | De Ge kk o’s

Uitstap op dinsdag, 28 januari om 8 u 45
De gekko’s gaan volgende week dinsdag een uitstap naar Brussel maken om een
drukkerij te bezoeken. We vertrekken op school met de schoolbus stipt om 8U45!
Vergeet je lunchpakket niet !
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De Gekko's zijn er weer met wat nieuws :
Het skelet van het speelhuis is al bijna klaar. De ramen en deur zijn er al uit dankzij de hulp van
Thomas (papa Elias) en Yorik (papa Yoren) waarvoor heel veel dank!
Ons nieuw project is: Hoe maak je een krant?
Deze week leerden we over het ontstaan van de krant en legde Jasper uit aan de hand van
metalen platen hoe een krant wordt gedrukt, van de drukpers op het papier. Hij bracht ook wat
kranten mee naar de klas en toonde ons hoe de eerste kranten er uit zien als ze gedrukt zijn. Op
sommige bladzijden was de tekst niet leesbaar of was er nog te veel rode inkt op. Maw moeten
er eerst heel veel kranten de drukpers gepasseerd zijn vooraleer de eerste verkoopbare krant
gedrukt wordt! Heel interessant ! Bedankt Jasper om ons zoveel bij te leren deze week.
Volgende week dinsdag, 28 januari, gaan de gekko's naar Brussel om een drukkerij te bezoeken.
Gelieve die dag een lunchpakket mee te brengen naar school. We vertrekken dan ook stipt om
8u45 met de schoolbus!
Uw reporters,
Ruben Hasaert en Carmen Dekeyzer
Lee fg roep 5 | De F e n i kse n
Dag lieve lezertjes!
We hebben vrijdag een nieuw project gekozen.
en dat is geworden: Hoe maak je reclame voor een product of activiteit?
Als jullie thuis reclameboekjes hebben of andere zaken di emet reclame te maken hebben, ze
zijn zeke welkom in onze klas...
En we hebben dinsdag een voorblad en opzoekwerk gemaakt en ook een doos voor turnzakken.
Wens ons veel succes voor de rondat wand het is voor OVSG.

Dit was de flashboem van de feniksen.
Wij wensen jullie leuk een weekend
Sophie en Jana

flashboem | 19e jaargang | nummer 18 | 24 januari 2014 | flashboem@leefschool.be

Lee fg roep 5 | ACTUA‐Q UI Z VOOR H ET ZESD E LE ER JAA R
Aan de ouders van N6
Je zoon of dochter doet op vrijdagnamiddag 31 januari mee aan een actua‐quiz in Wetteren,
samen met nog andere 6de klassers.
In de klas proberen we tijdens de taalactiviteiten zo veel mogelijk nieuwsfeiten te lezen en
bespreken uit een ruim aanbod van kranten.
Mogen wij vragen om je kind ook te stimuleren de actualiteit goed op te volgen thuis via krant,
radio en televisie?
Hoe meer we dezer dagen ondergedompeld worden in de actualiteit, hoe beter voorbereid voor
de quiz.
Wij willen ook vragen om je kind die dag af te halen op Campus Kompas (Noordlaan 10,
9230 WETTEREN) om 15u.
Via de agenda van jouw kind kan je meedelen of dat wel of niet lukt.
Veel lees‐ en luistergenot!
groeten,
juf Els en Izabel
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:
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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

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.
KINDERUIF IN DE LEEFSCHOOL / 22 FEBRUARI 2014
Beste leerlingen van de leefschool,
Beste ouders,
Het is tijd om te dansen !
Onze school organiseert op zaterdag 22 februari 2014 een kinderfuif voor zowel de kleuters als
de leerlingen van de lagere school.
Vóór de fuif kan iedereen een dansworkshop volgen. Na de workshop is er dan de kinderfuif
waar je je pas aangeleerde moves kan uitproberen en kan genieten van een lekkere (al dan niet
vegetarische) burger met een drankje.
Heb je zin om mee te dansen en te feesten ?!
Schrijf je dan snel in via onderstaand strookje en koop een feestpas ! Hieronder vind je alle
praktische informatie.
Wij hopen op veel feest‐ en dansvreugde !
Met vriendelijke groeten,
Juf Leen & Juf Elke
Wat ?
De planning van de avond:
Kleuters:
16u00 – 17u00: Dansworkshop kleuters o.b.v. VZW Tateljee (De kleuterjuffen dansen mee.)
17u00 – 18u00: Fuif voor de kleuters

Lagere:
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16u00 – 18u00: Dansworkshops (ieder kind volgt 1 workshop)
● Flamenco: Deze Spaanse dans is een zeer fiere dans met veel Zuiders vuur en opzwepende
ritmes. We stampen krachtig met de voeten en klappen in de handen.
● Oriëntaalse dans: Laat die heupen zwieren en de belletjes aan jullie rokken rinkelen. Je
lichaam zal helemaal soepel worden door deze dans!
● Hakka: Een dans uit Nieuw‐Zeeland die de bevolking, de Maori’s, uitvoeren.
De dans wordt nu ook gedaan door het Nieuw‐Zeelandse rugbyteam vooraleer ze
aan een wedstrijd beginnen. Ondertussen is de dans een symbool van
Nieuw‐Zeeland geworden. (vanaf niveau 4)
● Afrikaanse dans: Feesten in Afrika is dansen. Iedereen danst, niemand kijkt toe.
Trommelslagen, ritme, bewegen,... Het plezier van dansen en je helemaal laten gaan !
● Lindy Hop: Lindy hop is een swingdans, die je alleen en met twee kan dansen.
Het is een dans met leuke kicks ,fijne sprongen en te gekke bewegingen.
● Tango : Een dans vol passie. Laat je meeslepen door deze krachtige Argentijnse dans.
18u00 – 20u00: Fuif voor leerlingen uit het lager
Waar ?
De workshops zullen doorgaan in de verschillende klassen.
De kinderfuif zal doorgaan in de nieuwe refter. De workshop van de kleuters gaat ook door in de
nieuwe refter.
En wat met mijn ouders ?
Tijdens de workshops en de kinderfuif is er ook een praatcafé waar je mama en papa een drankje
tegen betaling kunnen nuttigen. De dranktoog zal in de gang aan de nieuwe refter staan en het
praatcafé zal doorgaan in de klas van juf Kaat/Elke en juf Marjolein. De kinderfuif is wel
verboden terrein voor de ouders !!
Hoe inschrijven ?
1. Je koopt via onderstaand strookje een feestpas van €6.
De feestpas houdt volgende zaken in:
‐ 1 dansworkshop naar keuze
‐ 1 (vegetarische) burger
‐ 1 drankje
Het is ook mogelijk om enkel naar de kinderfuif te komen, hiervoor vragen we dan €4 inkom (incl.
hamburger + drankje). Maar wij zouden zooo graag iedereen op de workshops zien !!!
2. Je duidt op onderstaand strookje aan welke dansworkshop je het liefst wil doen.
Gebruik hiervoor de cijfers van 1 – 6 (1: heel graag – 6: minst graag).
3. Je geeft onderstaand strookje af vóór 7 februari 2014 aan je juf SAMEN met €6 voor de
feestpas.
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Ik (naam kind) …………………………………………………………………….…………………………………….
van de
………………………………………………………………………………………………………..…...……..(projectgr
oep)
heb hieronder aangeduid welke dansworkshops ik het liefste wil doen (cijfer van 1‐6):
…….

Flamenco

…….

Afrikaanse dans

…….

Lindy Hop

…….

Oriëntaalse dans

…….

Tango

…….

Hakka

Ik eet vegetarisch.
Ik kom enkel naar de kinderfuif.
Ik geef dit strookje af vóór 7 februari 2014 aan mijn juf samen met €6 voor de feestpas (of €4
enkel voor de kinderfuif).
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GROTE LEEFSCHOOLQUIZ EN FUIF

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


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
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: …………………………..……
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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

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

KINDERYOGA IN DE LEEFSCHOOL
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Nog enkele plaatsjes vrij voor

KINDERYOGA
in de Leefschool

Wanneer?

telkens op dinsdag van 16u tot 17u, tijdens de naschoolse opvang

Waar?

in de nieuwe refter van de Leefschool

Voor wie?
ontspannen

voor kinderen van 3de kleuter tot en met 4de leerjaar die zin hebben in een uurtje heerlijk

Data:

reeks 1: 4, 11, 18, 25 februari
reeks 2: 11, 18, 25 maart, 1 april
reeks 3: 6, 13, 20, 27 mei

Kostprijs: 32 euro per reeks. Wie ineens voor de 3 reeksen inschrijft geniet een korting en
betaalt slechts 90 euro. Vooraf inschrijven is noodzakelijk want er kunnen maximaal 10
kinderen deelnemen.
Interesse?
Zend heel snel een mail naar els@viapromessa.be en u ontvangt een
inschrijfformulier
Warme groet,
Els Diependaele (0474/314764)

SVS NIEUWS

SVS nieuws:
Deze week zijn er kinderen van het 5de en 6de leerjaar gaan badmintonnen.
Volgende week was er normaal zwemmen voorzien op woensdagnamiddag maar dat
zal niet door kunnen gaan doordat er geen school is voor de kinderen.
Onze volgende activiteit is op 5 februari voor het 3de en 4de leerjaar, tussen 4 vuren
te Zottegem.
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Januari:
‐ 3de tot 6de leerjaar: Zwemmen: Geraardsbergen: 29/01/2014 GAAT NIET DOOR !
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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