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E D I T O R I A A L

AGENDA

Gedichtendag staat dit jaar voor de kinderen in het teken
van de 'Verwondering'. In deze flashboem enkele
gedichten waar kinderen verwonderd over zijn. We kunnen
nog van hen leren.

 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.

Drie Vrienden
Drie vrienden zij aan zij , zo'n gevoel maakt mij
heel blij
Drie vrienden arm in arm , zo'n gevoel is warm
Drie vrienden stuk voor stuk , dat is veel geluk
Deze vriendschap kan niet meer stuk

Evaluna
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

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.

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.
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LEEFGROEPBERICHTEN
Lee fg roep 3 | De Zeepaardjes en maanvisjes : y oga
Het was alweer een poosje geleden, maar deze week hadden we samen nog eens een tof yoga‐
momentje. Deze keer brachten we een bezoek op een prachtig eiland. Eerst kregen we een
warm onthaal met mooie gezang van de mantra gopala. Daarna kwamen we bij een verfrissende
rivier met een gevaarlijke krokodil. Maar dankzij enkele stoere krijgers konden we deze verjagen
en toch genieten van een verkwikkende zwempartij. Bij het kampvuur kregen we elk een
passend totemdier. En toen was het meer dan tijd om afscheid te nemen van de
eilandbewoners. We hebben weer ontzettend genoten!
Juf Kaat
Lee fg roep 4 | De Stokstaartjes
MAANDAG:
We hebben een liedje geleerd. We hebben godsdienst en zedenleer gedaan.
We hebben de toets nog eens besproken en onze tijdslijn aangevuld.
DINSDAG
We hadden de ganse dag project ! Joepie ! In de ochtendkring zijn we gaan zingen voor juf
Marjolein, ze was jarig ! Eerst hebben we onze toets van project gemaakt. Daarna mochten we
iets kiezen om te doen.
We begonnen te werken rond een nieuw thema : windrichtingen en maakten een bundel met
spelletjes en raadsels. We hebben ook allerlei sprongen gedaan tijdens turnen.
WOENSDAG
GEEN SCHOOL !
DONDERDAG
Iedereen kreeg in groepjes een taak. Het was gedichtendag. Jjuf Leen heeft veel voorgelezen.
Het eerste gedicht was heeeeeeel grappig !
VRIJDAG
We gaan turnen en verder werken rond wind.
groetjes,
Jinne en Max‐Emile
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Lee fg roep 4 | De Ge kk o’s
Maandag hebben we de 5 w's (wat, waar, wanneer, wie en waarom) en de h (hoe) als vragen
gesteld als een echte journalist.
Dinsdag zijn we naar de drukkerij geweest en we hebben superveel bijgeleerd over de krant.
Woensdag was het geen school.
Donderdag gaan we nog verder bespreken over het r inrichten van ons houten huisje.
Vrijdag gaat juf Shirley ons experimenten geven over wat wij dan in ons groepje gaan doen.
Uw reporters
Maité en Bo

Onderweg
Verwonderd ben ik
Door de wilde zee.
Reuzegolven gaan mee.
En honderden vogels
Hoog in de lucht,
Zingen prachtige liedjes
In hun lange vlucht.
Zijn ze onderweg
Naar de verre maan?
Ach, kon ik toch één keer
gaan.

Milo
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Lee fg roep 5 | De W o l ke n van g e rs
Hey beste lezers,
jullie zijn vast en zeker benieuwd wat wij deze en vorige week gedaan
hebben? Vorige week dinsdag zijn we n.a.v. ons vorige project (armoede en
rijkdom) op uitstap naar Aalst geweest. In de kringwinkel hebben we een
interessante rondleiding gekregen. Daarnaast mochten we ook een Aalsterse
organisatie een handje helpen met het samenstellen van voedselpakketten.
Toen we merkten met hoe weinig een gezin van 4 personen één maand moest
overleven, werden we eventjes stil.
Verder zijn we vooral bezig geweest met ons project rond techniek. We weten
ondertussen dat techniek kan onderverdeeld worden in 5 subgroepen:
informatie en communicatie, biochemie (voedselbereidingen en andere
bereidingen), constructie, transport en energie. We zijn in groepjes
verdeeld en hebben met ons groepje een planning gemaakt wat we willen maken
en wanneer we dat gaan doen. Voorlopig zitten de meeste groepjes op schema.
We hebben al mogen proeven van overheerlijke chocomousse ,frambozenparfait en
kletskopkoekjes. We hebben ook ontdekt dat we zelf tandpasta en massageolie
kunnen maken. Verder hebben we al een aantal bruggen gebouwd uit papier. En
tot onze grote verbazing kunnen die best wat gewicht dragen zonder stuk te
gaan. Een andere opdracht is het maken van een autootje dat zich kan
verplaatsen zonder aan te raken. We hebben al een auto met elastomotor en
een ballonauto. De auto's op zonne energie, windkracht en met batterij zijn
in de maak. We zijn benieuwd!
Niveau 6 had afgelopen maandag een probeerdag in het PTI in Zottegem. Eerst
maakten we kennis met de school via een film. Daarna maakten we een houten
trekpop en kregen we nog een korte rondleiding.
Ziezo, dat was het.
Groetjes van Manon en juf Els
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Zedenleer: in foavond l e n te f e e s t
Beste ouders,
Het verslag van de vergadering met betrekking tot het lentefeest heb ik via mail doorgestuurd of
met uw kind meegegeven.
Gelieve mij op de hoogte te brengen indien u het verslag toch niet ontvangen hebt.
Groetjes, juf Ellen

Hoor je dat?
Hoor je dat?
Hier stroomt een rivier.
't Is net een beek die kabbelt
Net mijn oma die babbelt.
Hier stroomt een rivier.
Hoor je dat?
Het ruisen van de zee
De golven dansen met me mee
De golven rollen en dan ga ik hollen
Hier ruist de zee
Hoor je dat?
Het rommelen van de donder
een wonder?
Hoor je de donder?
Vlucht naar je bed
je deken, maar eronder

Anne
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VERSLAG LEERLINGENRAAD

Er is geen bordje “binnen/buiten” nodig op het regelbord want tijdens de pauzes gaan de
kinderen allemaal naar buiten. Enkel de zieke kinderen met een briefje van hun mama/papa of
juf kunnen binnen blijven.
Djuro zal binnenkort de toiletrolhouders aankopen en plaatsen. Idem lijn plaatsen aan de
schoenenkast.
Momenteel waren de toiletcontroleurs (Bo, Margot, Emely) de voorbije periode minder actief.
Zij zullen vanaf dinsdag 28 januari 2014 terug na elke middagpauze controle uitvoeren bij de
jongens‐ en meisjestoiletten in de lagere. Zij hangen dan een groen (proper) , wit (matig/kan
beter) of rood (vuil) kaartje aan de inkom van de toiletten. Bij rood wordt dit ook doorgegeven
aan Martine. Wij vragen aan alle kinderen om goed door te spoelen na het toiletgebruik.
Omdat Djuro veel werk heeft zal er een beverbord (helpersbord) opgehangen worden rechts aan
de inkomdeur van de speelzaal van de lagere. Hierop zal Djuro allerlei klusjes ophangen die ook
door ouders mogen/kunnen opgenomen worden. Dit idee kwam reeds van de oudervereniging.
Er is ook de vraag aan de leerlingen om hun schoenen netter te plaatsen wanneer ze gaan
skaten/rollerblaten/…
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VERSLAG OUDERVERENIGING 21/01/2014

De rondvraag leverde wat extra agenda punten van praktische aard op :
Er zal een extra legplank geplaatst worden boven de kapstokken in de gang van de nieuwbouw
waar pantoffels een plek kunnen krijgen. De positie voor de EHBO‐kast in de kleuterblok moet
herdacht worden. De kalender op de website zou regelmatig(er) een update moeten krijgen. In
dat verband merkt Martine op dat iedereen die op de web‐site iets ziet wat niet klopt, of dat er
een update nodig is, dit kan melden met een mailtje aan de school (bs.oosterzele@g‐o.be).
Evaluatie van de voorbije activiteiten
Spaghetti avond:
Een goede opbrengst, niet in het minst door de sponsoring. De eters waren ook tevreden, de
avond was goed georganiseerd. Bedankt aan alle helpers en een dikke pluim voor Bart.
Herfstwerkdag:
Geen grote opkomst (een 10‐tal). Er was wel geanticipeerd op een lagere opkomst, daardoor zijn
de doelstellingen wel gehaald. Er zijn wel nog een heleboel klussen en klusjes die zouden
moeten gebeuren. Er moet ook dringend een oplossing gevonden worden voor de zandbak van
de kleuterblok. Er wordt gesuggereerd om een systeem op te zetten om Djuro te helpen bij de
vele klussen op school. Het idee van het bever bord, zoals het vroeger gebruikt is geweest in de
kleuterblok wordt bekeken.
Praatcafé en oudercontact:
Doordat afspreken en uur houden op de oudercontact moeilijk is, biedt het praatcafé soelaas.
Algemeen genomen is iedereen zeer blij met het praatcafé: dat het er is, en hoe het gerund
wordt.
Nieuwjaarsreceptie:
Er was veel volk, en we waren verheugd om ook ‘nieuwe’ jonge ouders te mogen begroeten. De
winterverhalen waren zeer leuk, proficiat voor leerkrachten die dit in mekaar hebben gestoken,
super!
Volgende activiteiten
Donderdag 13/2, 20u tot 22u Infoavond ‘Onze kinderen veilig online’.
Zaterdag 22/2 16 tot 20u Dansworkshops + kinderfuif en praatcafé.
Kleuters : 16‐17u workshop met VZW Tateljee, van 17u tot 18u dansen.
Lagere : 16‐18u keuze uit workshop Flamenco, Oriëntaalse (buikdansen), Haka, Afrikaanse dans;
Lindy Hop of Tango. Van 18u tot 20u dansen.
De workshops zijn helemaal geregeld. Er is nog hulp nodig voor het hamburgerkraam (3x 1u), het
praatcafé (3x 2 mensen x 1u) voor tijdens de fuif. Ook voor de aankleding vooraf, de sfeer zou
seventies moeten uitstralen, of in ieder geval retro moeten zijn, is nog hulp nodig. We zoeken
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ook nog attributen zoals een discobal, belichting, … Ook de DJ voor de avond is nog niet
gevonden, het wordt gevraagd aan de zus van juf Nele.
Zaterdag 22/3 Leefschool quiz + fuif.
We kunnen enkel zeggen dat het er veelbelovend uitziet.
Volgende vergadering : dinsdag 11 maart 20u.
Voor volgende vergadering zou het een goed idee zijn om al eens wat na te denken over het
leefschoolfeest. Iedereen met een idee, een wens, een opmerking : laat van je horen en kom
naar de vergadering. Samen maken we er een geweldig feest van.
Tot dan!
Groetjes,
Thomas.

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
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Lagere:
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
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feestpas.

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).

Vliegtuig
Een vliegtuig : Een groot mooi wit ding .
Het kan vliegen, de hele wereld rond !
Hij kan je op elke bestemming brengen.
Je hebt ze van verschillende grootte,
maten en verschillende kleuren .
Als je er in zit, dan kan je pas echt het hele land zien !
Je ziet dieren, planten, mensen !!
Het is toch zo'n wonder dat vliegtuig !!!

Milla
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GROTE LEEFSCHOOLQUIZ EN FUIF
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SVS NIEUWS

Onze volgende activiteit is op 5 februari voor het 3de en 4de leerjaar, tussen 4 vuren
te Zottegem.

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

flashboem | 19e jaargang | nummer 19 | 31 januari 2014 | flashboem@leefschool.be

