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E D I T O R I A A L
De vakantie zit erop, maar het goede weer blijft van de
partij. Dit juichen we met veel plezier toe. Neem alvast
je agenda er terug bij, want er zijn heel wat data bij
gekomen. Naast leefgroepnieuws ook nog een verslag
van een leefgroepvergadering. Met het oog op de quiz,
misschien nog eens best in de leerboeken duiken. Dan
weten we alvast opnieuw wat onze kinderen elke dag
doen.
Veel leesplezier in het zonnetje (hopeliijk)

LEEFSCHOOLNIEUWS VAN
MARTINE
Beste ouders,

Maandag zal de schoolbus pas rond 16 uur
vertrekken in plaats van om 15 u 30.
Gelieve er rekening mee te houden dat uw
kind(eren) een half uurtje later zal thuis
komen.
Vriendelijke groeten ,
Djuro
G

AGENDA
 Dinsdag, 18 maart :
leefgroepvergadering :
18u lfg 3
19 u lfg 2
 Woensdag 19 maart 2014:
Pedagogische studiedag
bijeenkomst en workshops met
de leefscholen
 Zaterdag, 22 maart : grote
leefschoolquiz en fuif
 Maandag, 24 maart : start
inzamelactie GSM
 Vrijdag, 28 maart : afsluiten
inzamelactie GSM
 Woensdag, 2 april :
peuterkijkdag
 Donderdag, 3 april : leren leren
voor leefgroep 5 om 19 u
 Dinsdag, 22 april : CLB voor 2de
kleuterklas
 Donderdag, 24 april :
oudervereniging om 20 u
 zondag 27 april 2014: Eerste
communie/Lentefeest
 Vrijdag 2 mei 2014:
Facultatieve dag
 Zaterdag, 17 mei :
leefschoolfeest
 Woensdag, 28 mei :
peuterkijkdag
 Donderdag, 5 juni :
oudervereniging om 20 u
 Dinsdag 10 juni 2014:
Facultatieve dag
 Woensdag 11 juni 2014:
Pedagogische studiedag
muzische vorming: klei + link
met vernieuwd leerplan
 Dinsdag, 24 juni : oudercontact
en praatcafé
 Donderdag, 26 juni :
proclamatie om 19 u

MENU
 Zie website
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Beste ouders,
Door omstandigheden kan de vergadering van de
oudervereniging vanavond (dinsdag 11 maart
2014) niet doorgaan.
Gelieve wel de volgende vergadering al in je agenda te
noteren : donderdag 24 april 2014 om 20 uur.
Agendapunten :
Evaluatie online internetten met kinderen (13/02)
Evaluatie workshops en kinderfuif (22/02)
Evaluatie grote leefschoolquiz en fuif (22/03)
Voorbereiding leefschoolfeest 20 jaar (17/05)
Varia
Dank voor jullie begrip.

GSM-inzameling
Onze school neemt deel aan een GSM-inzameling. Deze actie wordt door GoodPlanet Belgium i.s.m.
Belgacom georganiseerd. Helpen jullie ons om zo veel mogelijk mobiele telefoons in te zamelen ? Je
kan deze toestellen vanaf 24 maart deponeren in de inzamelbox van Recupel in de inkomhal aan het
secretariaat.
De actie loopt slechts 1 week. Elke deelnemende school wordt extra beloond. Naargelang het aantal
ingezamelde toestellen en de waarde ervan kan de school kiezen uit ICT-materialen (laptop, desktop
en/of tablet). Hartelijk dank voor jullie medewerking.
Martine
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LEEFGROEPBERICHTEN
L e e fg roep 4 | De s t ok s taa rt je s
MAANDAG : Er was godsdienst en zedenleer. We zijn naar de bibliotheek geweest. Daar was
het jeugdboekenweek. We hebben daar van alles gedaan.
DINSDAG : De juf heeft een verhaal voorgelezen. We hebben geturnd en we hebben ook rond de
jeugdboekenweek gewerkt.
WOENSDAG : Er was alleen niveau.
DONDERDAG : We bereiden ons radioprogramma voor tegen morgen.
VRIJDAG : We gaan naar het circus en we krijgen een privéoptreden. We maken daar een
radioreportage van.
WIJ ZOEKEN VOOR ONZE FANTASIERADIO NOG VEEL KABELS EN OUD ELEKTRONISCH
MATERIAAL !! JE KAN DIT IN ONZE KLAS AFGEVEN.
Gabriel en Brent
L e e fg roep 4 | De Ge k ko’ s

Maandag zijn we naar de bibliotheek geweest.
Dinsdag hebben we het nieuw project : “Hoe maak je een krant ?” opnieuw opgestart.
Woensdag hebben we een gedicht van de jeugdboekenweek geschreven rond het thema “gevaar”.
Donderdag gaan we leren leren.
Elias

DRINGEND GEZOCHT : 3 vermiste bibliotheekboeken van vorig schooljaar !
Het gaat over :
- Kid Aladinn (stripverhaal) – Tibet
- De olijke tweeling maakt het te .... – Arja Peters
- Dit is mijn huis, zei het water – Bouke Billiet
Wie zich deze boeken herinnert, gelieve dan juf Shirley aan te spreken.
Hartelijk dank
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L e e fg roep 5 | De Fe nik s e n

Hallo,
Hier zijn we weer.
Maandag zijn de zesdes begonnen met OVSG techniek. De vijfdes zijn begonnen met
verkeerslessen. Deze moeten ze zelf voorbereiden ;) Turnen zat er ook nog bij. We deden aan
linedance... LEUK!
Dinsdag begonnen de zesdes hun torenkraan te bouwen. De vijfdes waren druk bezig met het
voorbereiden van de lesjes verkeer. Dat wordt super!
Donderdag en vrijdag verliepen zowat in dezelfde lijn...
Groeten,
De Feniksen
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VERSLAG / LEEFGROEPVERGADERING / GEKKO’S EN STOKSTAARTJES
Nieuws van de Stokstaartjes

Project:

GEZOCHT: Voor het nieuw project van de Stokstaartjes “hoe maak je radio?” zijn zij op zoek naar
kapotte elektrische materialen/onderdelen.

NOG MEER GEZOCHT: Mama/papa die technisch inzicht heeft in de werking van een radio om een
activiteit te begeleiden.

De Stokstaartjes brachten een bezoek aan een radiostudio en maakten daar een eigen
radioprogramma. Hun programma kan je beluisteren via een link op de leefschool website.

Actua:

Actua van de stokstaartjes gaat als volgt te werk: de kinderen doen de voorbereidingen volledig in de
klas. Ideeën kunnen ze vrij halen uit “De Kleine Wablieft” of “Karrewiet”.

Niveau:

OPROEP: oproep aan alle ouders en kinderen van het 3e leerjaar en 4de leerjaar om de tafels grondig in
te oefenen thuis. De tafels moeten geautomatiseerd worden.

CIJFEREN: Het onthoudblad van cijferen + en – komt zo snel mogelijk in het onthoudschriftje!

Nieuws van de Gekko’s

Project:

GEZOCHT: Voor het gekkohuisje is Veerle op zoek naar ouders die zich willen engageren voor de
aankleding van het huisje. Het idee is om een stoflapjesschilderij te maken.
Veerle komt binnenkort langs in de klas om nog eens te horen wat de kinderen hun wensen/ideeën zijn.
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Thomas (papa van Elias) en Yorik (papa van Yoren) zetten zich al sinds het opstarten van het
gekkohuisje in om alles in goede banen te leiden. Waarvoor dank!! Ook andere ouders zijn welkom op
dinsdagnamiddag om een handje toe te steken bij het afwerken van het huisje.

THEMA AFVAL: Op 21/03/2014 is er een toets bij de Gekko’s over het voorbije thema “afval en milieu”.
Hiervoor krijgen ze een studiewijzer mee naar huis en wordt in de klas gewerkt aan “leren leren.”

Boekenkring

Binnenkort wordt terug een boekenkring bij de Gekko’s opgestart. Hiervoor lezen de kinderen een boek
naar keuze. Ze krijgen hierbij een opdracht gekozen door de juf.
Meer informatie volgt bij de opstart ervan.

Niveau:

Ook van niveau 4 wordt verwacht dat zij de tafels blijven oefenen. Om mee te kunnen met de nieuwe
leerstof is het onontbeerlijk dat de tafels geautomatiseerd zijn.

Er wordt gevraagd om voor het maken van huistaken een extra inspanning te leveren.

GWP-nieuws voor Stokstaartjes en Gekko’s

BELANGRIJK: De GWP kan enkel doorgaan met hulp van ouders!

De GWP zal doorgaan op 7-8-9 mei en staat in teken van Muzische Vorming. Wij worden welkom
geheten in Ronse, Jeugdherberg “De Fiertel”.
De 2 groepen gaan afwisselend een nacht kamperen en een nacht slapen in de herberg zelf.

Er zijn ouders nodig voor: begeleiden van activiteiten, boodschappen doen, eten klaarmaken,…
Verdere regelingen lopen via de klasouders.

Extra infoavond i.v.m. GWP zal volgen!
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GROTE LEEFSCHOOLQUIZ EN FUIF

Zoals jullie kunnen vaststellen op onze nieuwe affiche, gaat de quiz volgende week 22 maart van start
om 19u45. Gelieve stipt aanwezig te zijn.
Nog even een oproep om zo snel mogelijk jullie groepsnaam door te mailen
naar izabel.dewilde@telenet.be.
Verder vragen wij ook om met zijn allen gekleed te komen in de stijl van de jaren ‘20. Al gehoord van
the great gatsby? Zo iets!
Ook het publiek mag zich aan deze dresscode houden. Zou super zijn!
En .... alle helpende handen voor aan de bar en de opkuis op zondag: welkom!

Groetjes,
Nele, Izabel en Guy
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FOTONIEUWS

Neem zeker een kijkje op de website: dansworkshops, kinderfuif, radio stokstaartjes!
jullie foto-ontvangster
Izabel
MOS / WERELDWATERDAG / 21/03/2014

Omdat water een kostbaar goedje is, een heerlijke dorstlesser …
Omdat er heel wat mensen op deze wereld heel wat inspanning moeten leveren om aan drinkbaar
water te geraken …
Omdat nog eens duizenden anderen niet eens beschikken over drinkbaar water…
Omdat water op sommige plekken heel erg schaars is …
Omdat … water …water … water… onontbeerlijk is …
Daarom zullen wij op school de komende week hieraan extra aandacht besteden.

Doe mee:
Verspil geen water …
Wees dankbaar om het drinkbare water dat uit je kraan komt thuis.
Spring bewust om met water.
En vertel anderen waarom je dit alles doet, zodat ook zij zich er van bewust worden.

Gezondheid!

SVS NIEUWS
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

Juni:
- 1ste - 2de leerjaar: Kidstennis: Geraardsbergen: 18/06/2014
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