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E D I T O R I A A L

AGENDA

Na een extra dagje vakantie klonken dinsdag terug
kinderstemmen op de speelplaats, die weer een stukje
groter is geworden. Voor degenen die het nog niet
gemerkt hebben, de container is verdwenen. Leefgroep 4
bereidt zich volop voor op de GW P en anderen gaan al
aan het feesten. Een dikke proficiat aan alle feestelingen
en hun families. We wensen jullie een super feestdag !

 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

DEADLINES
 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.
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LEEFGROEPBERICHTEN
Leefgroep 2 | Schildpadjes en kikkertjes
Feest, feest en nog eens feest. Daar gaan we de komende weken rond werken. In de
kikkertjesklas was het al een dagje feest met de verjaardag van juf Valentine en dan
hebben we zelf cakejes gebakken en nadien ons eigen cakeje versierd. Lekker en leuk.
Wat gaat dat feesten juist inhouden... We starten vanaf maandag te werken rond 'circus'.
We krijgen in de klas een circusvrachtwagen ( juf Nele heeft hieraan helpen meewerken
en wij zijn proefkonijnen, leuk hé) met leuke spelletjes en inhouden erin rond het
circusleven. Zo komen de clowns, de acrobaten, de jongleurs, de circusdieren en de
circustent aan bod. Hebben jullie hierover iets: verkleedkleren, boeken, jongleermateriaal,
diertjes, ect. breng deze gerust mee. Hoe meer materialen, hoe meer plezier. Heb je
verborgen talenten, laat maar zien!!! En daarna is er alweer een nieuw feest in het
verschiet: het mama's feest en daarna het leefschoolfeest. Dus party-time in overvloed!!
We kijken er naar uit, jullie ook??
Toedeloe,
Sofie en Valentine

Leefgroep 4 | De stokstaartjes en gekko’s /GWP : Fiertel
Beste ouders,
Zoals jullie weten vertrekken wij heel binnenkort op CreaGWP
naar de Fiertel. Tijdens deze GWP zullen wij samen met de kinderen via ateliers tot een
‘voorstelling’ komen die we zullen presenteren op het leefschoolfeest op 17 mei.
In deze brief vinden jullie alle informatie ivm deze uitstap, gelieve dit goed door te
nemen. We voorzien geen extra infomoment ivm de GWP omdat we hopen dat alles
voldoendeduidelijk is via deze brief. Als er nog vragen of opmerkingen zijn, horen wij die
uiteraard graag !
De klasouders hebben jullie ook al via mail gecontacteerd i.v.m. de hulp die wij zoeken
om deze GWP te kunnen realiseren. Wij waarderen al die helpende handen enorm, het is
enkel door jullie hulp dat het mogelijk is om met de kinderen deze heerlijke ervaring te
beleven.
Juf Carmen zal in mei jammer genoeg niet terug op school zijn, zij zal dus niet
deelnemen aan de GWP.
Nog even ter info : naast de GWP zijn we ook aan het werken rond de gemeente
Oosterzele en WO1. We zullen in de komende weken ook hiervoor op uitstap gaan.
Lieve groeten,
Shirley, Katrien, Leen
Data & vervoer
Vertrek op woensdag 7 mei om 9u00. Wij vragen wel dat alle kinderen aanwezig zijn om
8u30.
Terug op vrijdag 9 mei om 15u30.
De schoolbus en ouders/leerkrachten zullen het vervoer verzorgen.
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Locatie
vzw Infra Fos jeugdherberg
‘De Fiertel’, Ruddersveld 7, 9600 Ronse
tel : 055/21 19 26
fax : 055/21 78 70
email : ronse@vjh.be www.jeugdherbergen.be (zoek naar Fiertel)
De kinderen slapen één nacht in een kamer in de Fiertel en één nacht in een tent. (We
maken 2 groepen die de tweede nacht wisselen). De kamerverdeling wordt in
samenspraak met de kinderen in de dagen voor het vertrek opgesteld.
We doen aan zelfkook dwz dat we zelf ons eten voorzien en bereiden, we mogen de
keuken gebruiken. Hiervoor hebben we dus hulp nodig van ouders (zie meer informatie in
de mails van Veerle en Sandra).
Programma GWP :
We maken in de periode voor de GWP en tijdens de GWP een voorstelling voor op het
leefschoolfeest. We willen uiteraard dat deze voorstelling groeit vanuit de kinderen zelf,
waardoor er nu nog heel wat zaken onduidelijk zijn.
Wat wel duidelijk is , is dat we zullen werken met workshops rond regie, decor etc. De
kinderen kiezen voor hun vertrek in welk ateliers zij zullen werken.
Naast deze ateliers zullen we veel spelen op het domein en in het muziekbos, op
dropping gaan, en genieten van een kampvuur.
woensdag 7 MEI
9u vertrek op school
(We vragen wel dat iedereen om
8u30 op school is).
Rond 9u45 aankomst
installeren van de kamers en
opzetten van de tenten
vm activiteit ontdekken van het terrein
12u middagmaal eigen lunch kinderen
14u nm activiteit workshop 1
15u30 vieruurtje
17u einde nm activiteit vervolg workshop 1
18u avondmaal spaghetti
19u30 avond activiteit dropping (vertrek 20u stipt)
lichten uit !
donderdag 8 MEI
8u ontbijt
9u vm activiteit start workshop 2
10u30 tienuurtje
11u45 vm activiteit einde workshop 2
12u lunch
worst/burger met stoemp of
appelmoes
14u nm activiteit start workshop 3
15u30 vieruurtje
17u00 nm activiteit
einde workshop 3
18u00 avondmaal brood met soep
19u30 avond activiteit
kampvuur (zingen, verhalen en
marshmallows)
21u00 lichten uit
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vrijdag 9 MEI
8u00 ontbijt
9u00 afbraak
opruimen
kamers en inpakken
afbreken
tenten
10u00 vmactiviteit afronding workshop /evaluatie
12u00 lunch pannenkoeken
13u00 nm activiteit
wandeling naar muziekbos en daar
vrij spel
vieruurtje
we nemen vieruurtje
mee naar bos
14u45 vertrek naar huis
Bus en wagens pikken ons op aan
het bos.
15u30
aankomst op
school uitpakken
Begeleiding & contact
Juf Shirley, juf Leen en juf Katrien zullen de GWP begeleiden.
via secretariaat school 09/362.49.63
Tel. Shirley : 0496/78.34.82
Tel. Leen : 0476/63.67.25
Tel. Katrien : 0497/37.84.81
Veerle (mama Jorun) gaat ook mee als ondersteuning. Het zou fijn zijn als er nog één
ouder fulltime aanwezig zou kunnen zijn tijdens de GWP. Die momenten kunnen
uiteraard ook verdeeld worden tussen verschillende ouders.
Betaling
De deelnameprijs voor de GWP is 45 euro. Dit bedrag wordt verrekend op de
schoolfactuur vande maand april.
Medische fiche (in bijlage)
Wij hebben van elk kind een medische fiche nodig en ontvangen die graag ten laatste op
30 april.
Indien er bepaalde producten zijn die u kind niet mag eten of drinken, kunnen er in
overleg met de leerkracht vervangingsproducten worden meegegeven (bv rijstmelk).
Gelieve hiervoor even de juf te contacteren.
Leefschoolfeest 17 mei
Op 17 mei is het leefschoolfeest en tijdens dit feest zullen wij onze voorstelling
presenteren. Als je zoon of dochter niet aanwezig kan zijn op dit feest, zouden wij dit
graag op voorhand weten.
We weten nog niet wat we precies zullen brengen op het feest, dit wordt uiteraard samen
met de kinderen bepaald, maar ook kinderen die niet aanwezig kunnen zijn op het feest
zelf, kunnen meewerken aan de voorstelling.
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Kofferlijst GWP LG 4
Zeker meebrengen:
LUNCH VOOR EERSTE MIDDAGMAAL !!!!!
Speelkledij
Jas/ warme trui
Ondergoed en kousen
Regenkledij/ rubberen laarzen
Zonnespullen (zonnemelk + zonnebril + hoedje/petje)
Slaapkledij/knuffel
Wandelschoenen
Pantoffels
Toileten
wasgerief (washandjes, handdoeken, tandenborstel, tandpasta, zeep, haarborstel…)
Bedovertrek, kussensloop en slaapzak
Vuillinnenzak
(bvb oude kussensloop)
Tekenmateriaal
Zaklamp (dropping !)
Fluovest (dropping !)
SISkaart + klevertjes van het ziekenfonds in envelop in toiletzak
Medicijnen indien nodig (kan in bewaring worden gegeven, vermeld in dit geval naam en
dosering)
Rugzaken drinkbus voor wandelingen
Eventueel meebrengen:
Gezelschapsspelletjes
Boek of strips
Muziekinstrument (zeer graag voor de ateliers !)
Verrekijker, fotoapparaat, MP3speler,
CDs… op eigen verantwoordelijkheid! (GEEN NINTENDO EN CO.)
Liedjes om te zingen op het kampvuur
! geen snoep
! Uiteraard je goed humeur en een goeie dosis humor !
Bagage : gelieve alle bagage in één reistas te stoppen.
Alles duidelijk naamtekenen aub!!
Materiaal voor ateliers
We zijn op zoek naar :
grote doeken of lakens die we kunnen beschilderen.
groot wit laken/ doek en spots voor schimmenspel
petflessen, dozen, allerlei ‘afval’ materiaal om daarmee decor te maken
grote papieren, affiches
schildertape en andere tapes
djembés (Als je een djembé hebt, die mee mag, laat je dit dan even weten aan de juffen)
Ouders die zich geroepen voelen om mee te komen helpen bij het begeleiden van deze
workshops !
Kinderen die instrumenten bespelen mogen dit zeker meenemen.

flashboem | 19e jaargang | nummer 28 | 25 april 2014 | flashboem@leefschool.be

Leefgroep 5 | De feniksen
Dag ouders en kinderen,
Na een leuke vakantie begon school weer. Voor de zesdes het laatste trimester hier op
school. Wat zullen we genieten!
Dinsdag hebben we verder gewerkt aan techniek.
Woensdag: /
Donderdag: zwerfvuilactie, muziek en techniek.
Vrijdag: de laatste keer techniek.
Groetjes,
De feniksen

Leefgroep 5 | De wolkenvangers
Na de vakantie zijn de wolkenvangers er weer vlotjes ingevlogen.
Ons project over beroepen nadert zijn einde. Ons opzoekwerk is mooi gebundeld en
deze week hebben we hiervoor een inhoudstabel gemaakt. Veel schrijfwerk! Maar
ondertussen snappen we ook het nut van zo’n ding. Eigenlijk is dit al een mooie
samenvatting en zie je onmiddellijk waar alles te vinden is. Volgende week gaan we
a.h.v. een opzoekwerkje een mindmap leren maken. Leren leren dus!
Verder hebben we ook zwerfvuil verzameld in onze schoolbuurt. Werk aan de winkel! En
we kregen ook een leuke muziekles ‘Daar is de lente!’.
Toffe week hoor!
groetjes,
Marthe en juf
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Zita is genezen! Op 21 juni organiseren we op de Leefschool een Benefiet ten voordele
van het Kinderkankerfonds. Iedereen is welkom!
5 jaar na de diagnose "leukemie" wordt Zita in juni officieel genezen verklaard. Om dit te
vieren en tegelijk ook ons steentje bij te dragen, organiseren we op 21 juni 2014 een
genezingsfeest ten voordele van het Kinderkankerfonds.
Er staan een aantal leuke activiteiten op stapel:
- Er vertrekt een wandelzoektocht vanaf de Leefschool: aanvang gespreid tussen 14u en
16u (deelname 5 euro)
- Op de Leefschool zelf kunnen de kinderen met een sprookjeskaart genieten van
verhalen en activiteiten in het thema van sprookjes: tussen 14u en 17u (deelname 5
euro)
- Optreden Kinderkoor o.l.v. Celine Debaquer (17u30)
- Ook bieden we drank en versnaperingen aan. Van 14u tot…
Iedereen is welkom voor een hapje en een drankje en/of voor de activiteiten. De
opbrengst gaat integraal naar het Kinderkankerfonds.
Alvast bedankt voor jullie steun en aanwezigheid ! :-)

Groetjes,
Inge, Stefan & Zita, Zahra
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OPROEP

/LEEFSCHOOLFEEST/ OPROEP / LEEFSCHOOLFEEST

!!! 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!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
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MOS/ WORKSHOPS/ erfgoedhuis Moortsele

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