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E D I T O R I A A L
Zo, onze hersenen zijn gepijnigd, maar vooral onze lachspieren
hebben ervan genoten. De quiz was super entertainment.
Binnenkort kunnen we hopelijk genieten van de foto’s. De
GWP’s komen dichterbij, In deze flashboem alvast wat meer
info. De ziektekiemen doen erg hun best. Dus ik wens ieder
een spoedig herstel en aan de rest hou jullie sterk.
Hatsjieeeee

OPGEPAST !

GWP leefgroep 3 (boerderijklassen)
gaat door van 7 tot 9 mei. Dit staat op
de website verkeerd genoteerd.
FOTO’S KOMEN ERAAN !
Beste mensen,
zoals je wellicht al hebt gemerkt is er iets loos met de
foto’s op de website.
Er komt een foutmelding van ons fotoprogramma Flickr.
De verantwoordelijken zijn bezig om dit probleem op te
lossen.
Nog even geduld, er wachten u een reeks prachtige
foto’s o.a. van onze nu al legendarische jaren ‘20
leefschoolquiz!
Met dank aan onze fotografen Paul Ryckaert en Geert
Lenssens.
groetjes,
juf Izabel

AGENDA
 Woensdag, 2 april :
peuterkijkdag
 Donderdag, 3 april : leren leren
voor leefgroep 5 om 19 u door
Paul Maes
 Dinsdag, 22 april : CLB voor 2de
kleuterklas
 Donderdag, 24 april :
oudervereniging om 20 u
 Zondag 27 april 2014: Eerste
communie/Lentefeest
 Dinsdag, 29 april om 19 u 30 :
leefgroepvergadering GWP
leefgroep 5
 Vrijdag 2 mei 2014:
Facultatieve dag
 Zaterdag, 17 mei :
leefschoolfeest
 Din. 20 t.e.m vrij 23 mei : GWP :
Waasmunster : lfg 5
 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

DEADLINES
 Elektronische inzendingen stuur je
voor donderdag 14.00u naar
flashboem@leefschool.be
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LEEFGROEPBERICHTEN
Leefgroep 2 | Schildpadjes e n kikkertjes
Hallo allemaal!
Deze week zijn we gestart rond de Axenroos.
Iedere dag leren we weer een nieuw dier kennen, telkens met zijn specifieke
eigenschappen.
Zo leren we leiden en volgen, zoals de leeuw en de kameel. We schilderen per 2 op
muziek.
Als er dingen gebeuren die echt niet kunnen, mag je dat zeker niet voor jezelf houden!
We tonen waar we goed in zijn zoals de pauw, en ontspannen als een poes.
Vrijdag is het de laatste dag van juf Davina en juf Suzanne. Dan geven we een
afscheidsfeestje!
Het was een heel leuke en leerrijke stageperiode!
We zullen het missen!
Groetjes
Davina en Suzanne

Leefgroep 3 | De maanvisjes en de zeepaardjes
Hallo iedereen,
We zijn deze week volop gestart met ons nieuw thema over het weer.
We hebben al elke dag het weer waargenomen door te kijken naar de
bewolking, de wind, de temperatuur, de neerslag, ...
Ook hebben we nu met z'n allen geleerd hoe we de temperatuur moeten
aflezen van een thermometer en hebben we geleerd over de kleuren
van de regenboog.
Volgende week werken we nog goed door aan dit thema, zodat we
in schoonheid de paasvakantie kunnen invliegen!
Verder in de flashboem kunnen jullie het verslag lezen van de leefgroepvergadering
van 18/3/14.
Groetjes,
De maanvisjes en de zeepaardjes
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Leefgroep 4 | De stokstaartjes
Maandag
We hebben godsdienst/zedenleer gedaan en we hebben in een bundel gewerkt voor het
radio opzoekwerk.
Dinsdag
We hebben in onze bundel gewerkt. Fil zijn arm is gebroken en de meeste kinderen
hebben een tekening gemaakt en in Fil zijn boekentas gestopt.
Woensdag
Brent heeft een zelfgemaakte radio gemaakt en bracht zijn radio mee naar school. We
hebben gepraat over president Obama.
Donderdag
Omdat er zoveel zieken zijn en gebroken armen en voeten, gaan we volgende week over
het menselijk lichaam leren.
van Nikki en ARTHUR

Leefgroep 4 | De gekko’s
Maandag :
We hebben aan onze doe opdracht gewerkt. We zijn begonnen met typen op de
computer. Voor wie daarmee klaar was , kon beginnen met de krantenkoppen.
Dinsdag :
We hebben verder gewerkt met de doe opdracht of met typen. Voot turnen deden we
handenstand.
Donderdag :
We hebben terug verder gewerkt. Voor turnen hebben we voetballen gedaan.
Vrijdag :
We zullen verder werken aan de krantenkoppen en aan het typen.
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Leefgroep 5 | GWP plattelandskla s te Waasmunster

wanneer? van di 20 mei t.e.m. vrij 23 mei
waar? Heidepark te Waasmunster
wat? plattelandsklas
vervoer: heen met de fiets/terug met de wagen
infovergadering: di 29 april om 19u30

Gelieve onderstaand strookje in te vullen en terug te bezorgen aan de leerkracht voor de
paasvakantie. Dit briefje zal vrijdag 28/03 ook terug te vinden zijn in de agenda van je
kind.
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Ik, ............................................................................... mama/papa van
................................................................. uit N5/N6 geef toestemming om mijn kind te
laten deelnemen aan de GWP te Waasmunster van 20/05/2014 t.e.m. 23/05/2014.
O mijn zoon/dochter mag op 20/05/2014 meefietsen naar Waasmunster.
O mijn zoon/dochter mag op 20/05/2014 NIET meefietsen naar Waasmunster.
O Ik kan de fietstocht op 20/05/2014 mee begeleiden.
O Ik kan mijn zoon/dochter op vrijdagmiddag 23/05/2014 afhalen met de wagen en nog
..... kinderen en ..... fietsen meevoeren.
O Ik beschik over een camionette en kan op vrijdag 23/05/2014 ....... fietsen en ......
kinderen afhalen in Waasmunster.
Graag vragen wij een voorschot van 50 euro. Dit bedrag zal opgenomen worden op de
factuur van maart. Het overige bedrag wordt verspreid over de facturen april en mei. We
delen later mee wat het definitieve bedrag zal zijn .

Allen hartelijk welkom op onze infovergadering op di 29 april om
19u30!
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Godsdienst/ twee klasse dames in de le s
Twee maandagen op rij kwamen twee klasse mama’s assisteren in de les godsdienst.
Maandag 17 maart kwam Birte (mama van Emely, niv. 5) ons assisteren bij het kleien.
Eerste en tweede leerjaar maakten een kaarsenhouder voor de gezinsviering. Het
vierde, vijfde en zesde leerjaar werkten rond het thema Afrika, onze inspiratie zochten we
voornamelijk in Senegal oftewel West-Afrika.
Maandag 24 maart kwam Els (mama van Katoo, niv. 5) ons assisteren, bij het maken van
de decorstukken voor de eerste lezing uit onze op handen zijnde gezinsviering. Er werd
onder de deskundige leiding van Els een mooie vijver met fontein gecreëerd. Er werd
ook een parel uit papier-maché vervaardigd. Er werd een bordje “Te Koop” ontworpen,
knappe vissen en een eendje werden ook gemaakt. Het vijfde, zesde en tweede leerjaar
zetten hun beste beentje voor.
Graag wil ik samen met de kinderen deze twee mama’s hartelijk bedanken, voor zoveel
moois.
Dankjewel Birte en Els, voor jullie inzet en jullie enthousiasme.
Juf Ann en alle leerlingen van Godsdienst.
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PESTEN door LIESL RENSHOFER
De gepeste

De pester

Pesten is niet fijn,

Pesten is fijn,

want het doet heel hard pijn.

dat doet iedereen lekker pijn.

Ze schelden je uit,

We schelden je uit,

door je huid.

door je domme huid.

Mijn vrienden helpen me niet,

Z’n vrienden helpen hem niet,

dat is echt wel verdriet.

dan heeft hij lekker verdriet.

Bravo Liesl, voor deze vrije tekst. Het doet ons zeker eens stil staan !
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VERSLAG / LEEFGROEPVERGADERING /maanvisjes en
zeepaardjes
18/03/2014
1) GWP: Boerderijklasse
 7 mei – 9 mei in Vierhoekshoeve te Gijzenzele
 Vertrek op woensdag: We rijden een stukje met de bus en dan maken we
nog een wandeling langs veldwegen. Hiervoor zoeken we nog 2 ouders
die mee willen begeleiden.
Verder zoeken we ook nog 4 ouders om de bagage te vervoeren en de
bedden op te maken.
 Vrijdag: we zoeken 2 ouders om de bagages terug in te pakken
 Géén slaapzakken meegeven, er zijn dekens (enkel bedovertrek,
hoeslaken, kussensloop)
2) Laatste week van het schooljaar
 Geen sportweek in sporthal De Kluize wegens slechte organisatie vorige
jaren
 In de plaats een week sport –en creadagen op school. Hiervoor zoeken
we ouders die zich voor een bepaalde sport/creatieve activiteit willen
inzetten.
 Veronique (mama Arne) en Elisabeth (mama Lotje) willen samen met
nog enkele ouders een daguitstap in elkaar steken zoals bv. een
zoektocht met picknick
3) Vragen en bedenkingen van ouders
 Hoe zit het de samenstelling van de groepen bij de overgang naar
volgende jaren?
We hebben met het team beslist om vanaf dit schooljaar de
samenstelling van de groepen te behouden, tenzij de leerkrachten zien
dat er problemen zijn.
De leerlingen van de zeepaardjes gaan over naar de Gekko’s (juf
Carmen) en de leerlingen van de maanvisjes gaan over naar de
Stokstaartjes (juf Leen).
 Hoe zit het met de hoeveelheid huiswerk doorheen de leerjaren?
In de eerste jaren van de lagere school (N1 & N2) krijgen de leerlingen
regelmatig huiswerk, dit om de leerstof goed te automatiseren.
In de laatste jaren (N5 & N6) krijgen ze ook regelmatig huiswerk, maar dit
gaat dan eerder om het studeren van leerinhouden.
 Wat is rekenen met of zonder brug?
Bv.
16 + 3 = 19  zonder brug, we gaan niet over de 10
8 + 7 = 15  met brug, we gaan over de 10 (8 + (2 + 5)= 15).
Eerst tellen tot de 10 en dan de rest.
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Wat is de visie op het computergebruik op school na 6 jaar
schoolloopbaan?
Peuter: geen computergebruik
Kleuters: Computerspelletjes in hoekenwerk
N1 & N2 gebruiken de computer voor taal –en rekenspelletjes, Bingel, …
Verdere jaren wordt het computergebruik verhoogt omdat ze e-mails
leren schrijven en versturen, verslag typen, opzoekwerk, powerpoint, …
Zijn er nog ouders die kunnen naaien?
Er zijn nog ouders nodig voor de herstelling van de tippie.
Bedenking: het groen verdwijnt meer en meer op school
Container gaat weg, waardoor er meer groen zichtbaar wordt. De
modderplek voor de nieuwbouw (kant van de speelplaats) wordt gras en
een moestuin voor N1 & N2.
Waarom gaan de leerlingen zwemmen in het zwembad van Zottegem?
Dit is al vele jaren zo en het is niet mogelijk om van zwembad te
veranderen, want alle zwembaden in omstreken zijn volzet door andere
scholen. Ook zo voor het zwembad van Zottegem, we blijven dus beter
dat plekje behouden.
Nog een extra verduidelijking bij het zwemmen: de leerlingen van N1 &
N2 gaan 10 weken na elkaar zwemmen omdat de training bij het (leren)
zwemmen zeer belangrijk is.
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LEREN LEREN / LEEFGROEP 5
Beste kinderen en ouders van leefgroep 5,
mogen wij een warme oproep doen om zeker aanwezig te zijn op onze boeiende avond
‘leren leren’ opdonderdag 3 april om 19u in de nieuwe eetzaal.
Paul Maes is expert op dat vlak en zal onze kinderen actief betrekken tijdens zijn
geanimeerde uiteenzetting.

Een must voor elke ouder die zijn kind beter wil begeleiden
voor het studeren!
Een must voor elk kind van leefgroep 5 dat binnenkort het
middelbaar aanvangt!
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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

OPROEP OUDERS / handige harry’s en hout voor
leefschoolfeest
Komende weken zal er veel getimmerd worden in iedere klas en eventueel ook wel eens
een EHBO-lesje toegepast worden. Jong geleerd is oud gedaan! Maar de
timmermannekes en vrouwkens zullen zich goed amuseren, met een mooi eindresultaat
voor het Leefschoolfeest. Wat 't zal worden? Dat blijft nog een verrassing!
Nu zijn we op zoek naar enkele ouders die afvalhout, en meer bepaald multiplex, thuis
liggen hebben. Je mag die meebrengen en onder het afdak aan de fietsenstalling leggen.
Zorg er wel voor dat het geen containerpark wordt, dat ligt iets verder ;-)
Een week voor het Leefschoolfeest zal ik gans de constructie in elkaar puzzelen, met de
hulp van enkele handige Harry’s. Geef mij een seintje als jij je als handige Harrie wil
opgeven, op info@gifant.be! (dag nog te bepalen)
Groeten, Hannes Goffin (papa van Jits en Flore)"

Dank u!!

Frauke
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OPROEP / KINDERKOOR OOSTERZELE
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MOS/ WORKSHOPS/ erfgoedhuis Moortsele

SVS NIEUWS
Maart:
- 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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