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E D I T O R I A A L
We sluiten deze week af met een dikke trui, een kop warme thee.
Gezellig samen op valentijnsdag genietend van onze :

VRIEND (en)
V oor alles wat je doet
R echt uit het hart
I edere dag opnieuw
E indeloos geduldig
N ooit omdat het moet
D aar dank ik je voor
Zo zijn we opgeladen om de laatste 2 weken tegemoet te treden,
want er staat toch nog heel wat te gebeuren. Met de agenda in de
hand.., veel leesplezier

LEEFSCHOOLNIEUWS VAN
MARTINE
Leefgroepvergadering:
Een moment waarop ouders en juffen samen zitten om
vragen te stellen, luisteren wat er leeft
Donderdag 27 februari :
18u‐19u: leefgroep 4
19u‐20u: leefgroep 1

AGENDA
 Donderdag, 27 februari
:leefgroepvergadering :
18 u lfg 4
19 u lfg 1
20 u lfg 5
 Vrijdag, 28 februari : forum
 Zaterdag, 22 februari : kinderfuif
 Dinsdag, 18 maart :
leefgroepvergadering :
18u lfg 3
19 u lfg 2
 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

DADLINES
20u‐21u: leefgroep 5
 Elektronische inzendingen stuur je
voor donderdag 14.00u naar
flashboem@leefschool.be
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Dinsdag 18 maart:
18u‐19u: leefgroep 3
19u‐20u: leefgroep 2
Martine en de juffen
Allerlei
Het forum van 21 februari verschuift naar 28 februari omwille van de kinderfuif. Dus even
aanpassen in jullie agenda. Bedankt
Op donderdagavond ging de infoavond rond veilig internetten door. Er was een mooie opkomst.
Verslag kan je lezen in volgende flashboem.
Vrijdag 14/02 hebben onze dikke truiendag. De verwarming werd één graadje minder ingesteld.
Goed voor het milieu.
Volgende week zaterdag (22 februari) zullen al heel veel leefschoolkinderen hun dansschoenen
aantrekken… wij kijken er alvast naar uit en hopen jullie er ook te mogen begroeten.
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

Martine
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LEEFGROEPBERICHTEN
Lee fg roep 1 | De sc he lp jes
Lieve mensen,
De peuters genieten van hun nieuwe nestje. Dat nestje willen we graag nog een beetje gezelliger
maken. Hebben jullie een idee, laat het zeker weten of misschien hebben jullie een lampje, een
mooi doek, een gezellig tapijt, een oude cd‐speler, een leeg boekenrek, ... liggen op de zolder?
Wij zouden dat heel leuk vinden.
De kleuters worden ondergedompeld in de wereld van muziek: muziek van over de hele wereld,
dansmuziek, gevoelige muziek, stoere muziek, klassieke muziek, grappige muziek,....
We zingen liedjes, dansen, knutselen, ontdekken de tofste muziekinstrumenten, leren over
ritme, tempo, melodie en nog veel meer. Kan iemand van jullie een muziekinstrument bespelen
en willen jullie dat graag delen met ons?
Of weet iemand een leuk dansje, liedje en wil je het ons leren?
de schelpjes

Lee fg roep 2 | D e ki k kertje s en sc hi ldpadje s
Deze week was het feest in beide klassen want er waren jarigen : Liesl en Luca zijn beiden 5 jaar
geworden. Proficiat en hartelijk dank voor de tractaties. Al onze onderwaterdieren zijn
afgewerkt en hebben een speciaal plekje gekregen in onze klasjes. Wondermooi zijn ze
geworden, sommigen net echt. We gaan er nog even van genieten voor ze naar huis toe gaan en
daar ook zeker en vast een mooi plekje krijgen. Volgende week gaan we al sprokkelen voor een
nieuw project samen met 2 stagiaires. In elke klas zal er eentje de touwtjes in handen nemen
vanaf 24 februari. We laten onze onderwaterwereld rustig wegvloeien en denken samen na over
een nieuw project en tonen hen het reilen en zeilen van onze klasjes. Op woensdag 19/02 gaat de
testing door voor de 3de kleuterklassers, dan nemen we in elke klas de toetertest af ( gelieve op
tijd te zijn aub). De 2de kleuterklas wordt dan begeleid door de nieuwe jufjes, ze zullen al enkele
kennismakingsspelletjes met hen spelen. We kijken er naar uit om samen er een mooie stage
van te maken.
Toedeloe,
Sofie en Valentine
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Lee fg roep 3 | De Zeepaardjes en maanvisjes
Hallo iedereen,
Deze week hebben we vooral geleerd hoe het circus is ontstaan
en hoe het vroeger was. Van een gruwelijk circus zijn we in de tijd
geëvolueerd naar een (gelukkig) amusant circus.
Daarnaast hebben we ook een liedje geleerd om te zingen
op onze circusvoorstelling bij het einde van het project.
In de komende weken gaan we nog veel bijleren, maar ook veel
kunstjes leren.
Als er iemand kunstjes kan of iemand kent die circustalenten heeft,
geef ons gerust een seintje!
Groetjes,
Maanvisjes & Zeepaardjes
Juf Marjolein & juf Elke

Lee fg roep 4 | De Stokstaartjes
Wegens technische problemen is de flashboem van OOna en Arthur verdwenen.... Dit is echt
heel jammer !
groet,
juf Leen

Lee fg roep 5 | De F e n i kse n

Hallo beste lezers,
Deze week hebben we heel wat gedaan zoals:

Maandag : we zijn gaan turnen en we hebben een filmpje bekeken over : Hoe maak
je een affiche op de computer?
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Dinsdag hebben we de ganse namiddag aan onze reclamefilmpjes of affiches
gewerkt. Onze onderwerpen zijn geworden : flowerpowergel en rainbowsnoepjes.
We kijken al uit naar het eindresultaat!
Woensdag zijn we gaan zwemmen met de klas .
Donderdag en vrijdag gaan we onze filmpjes echt maken en gaan turnen .
Groetjes Isaura en Katoo
Lee fg roep 5 | De F e n i kse n
Beste lezertjes,
Do en vrij hebben we onze technische systemen besproken.
Maandag maakten we ons voorblad geïnspireerd op Paul Klee. De resultaten zijn heel mooi!
Kom ze gerust eens bewonderen!
Dinsdag hebben we geleerd wat een hefboom is en hoe je hem gebruikt.
Donderdag zijn we gaan turnen (handbal) en hebben over tandwielen en katrolwielen geleerd.
In muzische hebben we een gedicht voorgedragen van Geert De Kockere.
Hier een voorbeeld:
“Mag ik”, vroeg je.
“Ja natuurlijk”, zei ik.
Maar pas toen je klaar was met zoenen
besefte ik dat ik misschien eerst had moeten vragen
wat je bedoelde.
Vrijdag hielden we onze Techniekbeurs (Ons eindproduct).

Groetjes MARIE EN TOSCA
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Lee fg roep 5 | De W o l ke n van g e rs en Feni ksen

Beste ouders van leefgroep 5,
op 27 februari om 19u30 is er leefgroepvergadering.
Bedoeling is om samen te zitten met jullie om te luisteren naar wat er leeft.
Jullie hebben de gelegenheid om als ouder zaken aan te geven die je met andere
ouders en ons wil delen en bespreken.
Heb je een concrete vraag of bedenking dan mag je die vooraf ook altijd
doormailen naar ons.
Op die manier hebben wij de kans om je vraag zo grondig mogelijk aan te
pakken.
groetjes,
juf Sofie, Els en Izabel
MOS : DIKKE TRUIENDAG

Vrijdag 14 februari, Valentijnsdag, maar ook dikke truiendag. Wij doen mee aan dikke
truiendag, omdat wij en ook onze leerlingen ervan overtuigd zijn dat er iets in ons gedrag
moeten veranderen, willen we onze aarde leefbaar houden.
Eén graadje minder, betekent heel wat CO2‐ uitstoot minder, minder opwarming van de aarde
en daar gaan we voor.
Dus we trekken een dikke trui aan en maken het ons knus bij elkaar, zo hebben van de
temperatuursdaling geen last.
Als het bij de kinderen ligt, rijden we die dag niet met de auto en zetten we ook thuis de
verwarming een tikkeltje lager, om een zo maximaal effect te krijgen.

Wij doen dan ook een oproep om ook thuis de aarde een handje te helpen!
Maak er een knusse dikke Valentijnsdag van!
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LAATSTE AFSPRAKEN / KINDERFUIF

Volgende week maandag zal de lijst met wie welke workshop kan volgen op
de kinderfuif uithangen.
Gelieve ook een drankje en fruit /koekje mee te brengen voor na de
workshop.
De kinderen mogen uiteraard een fijn danstenue, afhankelijk van hun
dansstijl dragen.
Wij zijn heel blij met de vele inschrijvingen.
Het wordt vast en zeker een super dansfeest !
groetjes,
Elke en Leen
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:
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
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GROTE LEEFSCHOOLQUIZ EN FUIF

GEZOCHT
Beste,
kan dit nog opgenomen worden in de Flashboem?
DRINGEND GEZOCHT:
Heb je zin een een avondje amusement? Hou je wel van wat lachen samen met andere mensen?
Is meedoen voor jou belangrijker dan winnen? Maar zet je toch graag je beste beentje voor? Ben
je nog vrij op zaterdag 22 maart? WEL dan ben jij onze ideale persoon. Wij zoeken nog enkele
m/v om ons ploegje te versterken voor de nu reeds legendarische Leefschoolquiz. Stuur zo snel
als je kan een mailtje naarroswitha.gerbosch@hotmail.com of bel naar 0499 42 29 34. Je wordt
met open armen en de grootste glimlach ontvangen! Groetjes Roswitha (mama van Astrid ‐
Ruben ‐ Linde Haesaert)
Groetjes,
Roswitha
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OPROEP/ KLEDIJ VOOR KLERENMARKT SCHOOLFEEST
Lieve ouders,
Gezien het grote succes 3 jaar geleden, hebben we besloten om ook dit jaar weer een heuse
klerenmarkt te houden tijdens het –en dit jaar een speciale editie!‐Leefschoolfeest op 17 mei!!!
Hierbij een warme oproep naar iedereen die zijn/haar garderobe wil veranderen of die van plan is
kledij van de kindjes weg te doen wegens te klein,… : ALLES WELKOM BIJ ONS!!!
Liefst spullen in goede staat, ook schoenen, mutsen, sjaals, pantoffels,…voor groot en klein.
De opbrengst van de verkoop gaat integraal naar onze school!
Je mag alles afleveren in de kleuterblok bij jufkes Nele, Katrijn en Shirley.
Wie graag meehelpt met het sorteren en/of de verkoop, graag contact nemen met juf Nele of
met mezelf, Veerle Van den Berge (klasmama gekko’s en mama van Jorun, N3).
Je kan me telefonisch of per sms bereiken op 0476/36 12 58
Of via mail: veerlevdberge@gmail.com
Hopend op evenveel enthousiasme als de vorige keer,
lieve groeten en alvast dikke merci!!!
Veerle
SVS NIEUWS

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

Februari:
‐ 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 21 | 14 februari 2014 | flashboem@leefschool.be

