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E D I T O R I A A L
Even terugblikken en al vooruit kijken. Dat doen we in deze
flashboem. Het leefschoolfeest komt dichterbij en jullie hulp
en kledij kunnen we goed gebruiken. Voor allen een fijn verlof
en ...

vandaag
het weer zo mooi
het was een overvloed
van witte prinsesjes
in het groene perk
witte prinsesjes
met goude kroontjes
madeliefjes
die de lente noch heerlijker brachten
op deze mooie dag

LEEFSCHOOLNIEUWS VAN
MARTINE
Gevonden na de kwis/fuif van 22/03: ring van een
volwassene met veel blingbling.
Tijdens de paasvakantie zal er nog heel wat drukte op
het schoolterrein te merken zijn want we starten met het
weghalen van de container. Daarna worden de
slagbomen op de parking van de Groenweg geplaatst en
het dak van de lagere volledig afgewerkt.
Ouders die een attest voor het werk nodig hebben i.v.m.
het lentefeest /de communie van hun kind kunnen dit

AGENDA
 Dinsdag, 22 april : CLB voor 2de
kleuterklas
 Donderdag, 24 april :
oudervereniging om 20 u
 Donderdag, 24 april
zwerfvuilactie basisscholen
 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
 Zondag, 25 mei, H. Vormsel :
kerk Oosterzele : 11u
 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

aanvragen via Martine.

DEADLINES
 Elektronische inzendingen stuur je
voor donderdag 14.00u naar
flashboem@leefschool.be
 Inzendingen op papier dienen voor
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woensdag 11.30u binnengebracht te

De kinderen van K2 gaan dinsdag 22/04 om 9.45u naar het CLB van Wetteren. Wees
tijdig aanwezig. Dank voor jullie medewerking.

Toch hoop ik dat iedereen even kan genieten van de paasvakantie (of enkele vrije dagen)
.Veel plezier en tot dinsdag 22 april.
Martine

LEEFGROEPBERICHTEN
Leefgroep 2 | De schelpjes

O, wat een week!!
We werkten de hele week rond 'de lente en nieuw leven'.
En hoe we het kunnen mikken hebben weten we niet, maar we zagen vanop de eerste rij
deze week de geboorte van een lammetje bij juf Valentine thuis èn Anth heeft een zusje
bij!
Welkom Anel, we zien er al naar uit om jou te leren kennen! En een hele dikke proficiat
voor je mama, papa en grote broer!
Deze 2 gebeurtenissen maakten het thema 'nieuw leven' wel heel erg aanschouwelijk.
Dank je wel David, papa van Tuur, voor je tijd, we willen nog eens komen kijken naar
jullie dieren!
'De lente en nieuw leven' ... rondstappen in de schooltuin op zoek naar tekenen van de
lente, een lentetafel met paaselementen en heerlijk ruikende voorjaarsbloemen en
bloesems. Vivaldi en zijn 4 jaargetijden.
Kijken naar narcissen en ze dan schilderen. Moeilijk is dat : een stengel, een bloem en
een blad. En een nog grotere uitdaging is het om dat samen met 3 andere kinderen te
doen op 1 groot blad.
Zingen en spelen rode stippen op een ei en een mooie strik erbij, ik heb een ei voor jou
en een ei voor mij. welke kleur kies jij?
Volgende week maandag en dinsdag houden we grote lenteschoonmaak in onze klas.
Iedereen die wil helpen is maandag welkom van 10 tot 13h, dinsdag van 10 tot 15h. Zo
kunnen we nadien in een frisse klas starten :-)
Maar eerst: een dikke knuffel aan alle schelpjes want nu is het ... vakantie!!
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Afscheid Juf Sanne,
Het is alweer voorbij! Deze 5 weken zijn erdoor gevlogen!
Ik vond het een super leerrijke stage en ik heb er echt wel van genoten om hier te mogen
staan :)
Katrijn en Nele, een dikke merci om mij te begeleiden!
Alle ouders van de schelpjes, dank je wel dat ik zotte activiteiten mocht doen in de klas
van jullie kleine pruts.
Het zijn de liefste schatjes die ik ken, ik zal ze allemaal even hard missen...
Ik laat het opnieuw over aan jullie :)
Tot een (hopelijk) volgende keer!
Juf Sanne

Leefgroep 2 | Schildpadjes en kikkertjes
Toktoktok tok,
Deze week hebben we rond eieren gewerkt. We schilderden een 'Mondriaan- ei', we
hebben eitjes geteld, gesorteerd, geproefd, getekend, geschrijf-danst, kippenverhalen
beluisterd,.... en nog veel meer. Het was een leuke sfeer en wensen iedereen een fijne
vakantie toe. Valentine en Sofie.

Leefgroep 5 | De feniksen
Hallo, beste lezertjes,
Maandag hebben we geturnd: een actief lesje voetbal.
Dinsdag werkten we zelfstandig verder aan onze planningen voor techniek: er werd
gekookt, getimmerd, geknutseld,...
Eva-Marie en Maura deden elk hun expo. We leerden heel wat bij over de husky en fruit.
Op donderdag ging het net als dinsdag : de hele klas was druk in de weer om hun
techniekplanningen af te werken. De hele klas rook naar vanille :-) De turnles deden we
samen met de gekko's. Het grasveld en de speelplaats werden druk bezet door spelende
kinderen (chinese voetbal, dikke berta en kiekeboe)
Vrijdagvoormiddag was voor de vijfdes een leuke afsluiter. We kookten samen in de klas
om dan samen te lunchen. Gezellig! Dank aan Katrien, mama Lorin.
hihihahadada
GRT:Martijn en Ellis
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Leefgroep 5 | De wolkenvangers
Wij zijn bezig met het project beroepen. Iedereen heeft een eigen beroep mogen kiezen.
We hadden een aantal opdrachten en die moesten we zelf plannen. Eén van die
opdrachten was om een gastspreker uit te nodigen of een uitstap te organiseren die te
maken had met het gekozen beroep. Zo hebben we al een politieagent, een fotograaf en
een psychologe over de vloer gehad. Wij zijn ook al naar een dierenasiel geweest om
dierenverzorgers aan het werk te zien. Cathaline, Luna en Marieke hebben een dansles
gegeven.
Zo, nu zijn jullie wat meer op de hoogte van wat wij hier allemaal doen.
Nog een prettige Paasvakantie!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Groetjes Liesl!!!

Godsdienst
Sacrale dans in de klas
De kinderen van niv. 6 (godsdienst) willen graag Peter van de sacrale dans danken
omdat hij tijd wou vrijmaken om ons te leren bidden met ons lichaam.
We dansten een vraaggebed onder zijn leiding.
Ook de kinderen van niv. 5 en niv. 4 danken hem om deze fijne rustgevende ervaring.
Katrijn, Bo, Liesl, Astrid en Paco

Pluim voor de vormelingen en hun …
Graag wil ik als juf, maar ook als coördinator van de vormselcatechese te Oosterzele, zes
kinderen van onze school een dikke pluim geven.

Bo Leclercq, Astrid Haesaert, Paco Baert, Katoo Devijver, Katrijn De Clercq en Liesl
Deveugle vieren 25 mei hun vormsel.
In voorbereiding op hun vormsel trokken ze samen met nog eens zo’n 4000 andere
vormelingen naar Gent voor de ‘Bavodag’ (een evenement speciaal voor vormelingen) en
namen ze deel aan de vormelingennamiddag hier te Oosterzele. Ondertussen zijn ook
de repetities in voorbereiding op hun vormsel volop aan de gang.
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Wat mij in dit alles treft is dat deze zes leefscholers opvallen in hun manier van zich
voortbewegen in een grote groep. Naast zelfstandigheid valt ook op hoe zij op gepaste
wijze reageren op allerhande situaties en op serene manier deelnemen aan
gebedsmomenten enz.
Hiervoor een dikke proficiat in de eerste plaats aan deze zes leefscholers, maar ook aan
hun juffen – door de jaren heen – die hier zeker ook een mooi aandeel in hebben en niet
te vergeten ook een dikke proficiat aan hun ouders die hen vormen doorheen hun
opvoeding!
Bo, Astrid, paco, Katoo, Katrijn en Liesl, ik ben trots één van jullie juffen te mogen zijn!
Geniet nu maar van een welverdiende Paasvakantie!
Juf Ann
GEZOCHT / ZANDSPEELGOED

Met het goede weer zijn de zandbakjes terug geopend. Wie nog zandspeelgoed op
overschot heeft of en aan de school wil schenken, kan deze steeds afgeven aan juf
Katrijn.
Alvast bedankt,
Katrijn
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OPROEP

/LEEFSCHOOLFEEST/ OPROEP / LEEFSCHO OLFEEST

!!! Extra oproep klerenmarkt 17 mei !!!
Wij zijn op zoek naar:
*tweedehandskleding, - schoenen, accessoires,… -in goede staat!- voor
kinderen en volwassenen
*kleerhangers, kledingrekken, leuke kapstokken, paspoppen
*grote spiegels
*ideeën en materiaal voor het maken van een pashokje

Alles mag binnengebracht worden in de kleuterblok bij jufkes Nele en Katrijn.
Alvast bedankt!!
Groetjes,
Veerle

!!! Duurzame markt !!!
Het is lente en heel veel mensen kruipen dan in hun tuin om groeten te planten,
bloemetjes te zaaien, .... Op het leefschoolfeest willen we graag allerlei planten
verkopen. We zoeken mensen die extra willen zaaien, planten zodat we die plantjes op
de markt kunnen verkopen.
Wie dit ziet zitten mag contact opnemen met Nele Vervenne(
nele_vervenne@hotmail.com of 0477 65 80 66).
Alvast bedankt

!!! Handige Harry’s !!!
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!
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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!!

Frauk

MOS/ WORKSHOPS/ erfgoedhuis Moortsele
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MOS/ HOU JE TROEP VAN DE STOEP
Beste buur van onze school,

Een van de dingen die we allen belangrijk vinden is een nette omgeving.
Zwerfvuil is dan ook vaak erg storend in het straatbeeld, en daar willen we met onze leerlingen iets
aan doen.
Daarom doen wij als school graag mee aan de intergemeentelijke ILvA-zwerfvuilactie in het kader
van indevuilbak.be.
Indevuilbak.be is een initiatief van de Vlaamse overheid (via OVAM) en FOST Plus, waarvoor ILvA
een project heeft uitgewerkt, met als startdag 24 april.
Op die donderdag zullen een aantal klassen zich inzetten om ook uw stoep of berm vrij te maken
van papiertjes, sigarettenpeuken, blikjes, flesjes of andere achteloos weggeworpen rommel.
U kan deze schoonmaakploegen herkennen aan de fluovestjes en hun uitrusting met
handschoenen, afvalgrijpers en speciale vuilniszakken met het logo van “indevuilbak.be”.
Tegelijkertijd wordt in de school via een affichecampagne en via een aantal aangepaste lessen aan
milieu-opvoeding gedaan. Zo kunnen we er voor zorgen dat de actie niet een eenmalige en
symbolische opruimbeurt wordt, maar de aanzet vormt tot een gedragwijziging, met meer respect
voor de omgeving.

Met milieuvriendelijke groeten,
De Directie

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