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E D I T O R I A A L!

AGENDA

Dag iedereen,

 dinsdag 20 tot 23 mei: GWP lg5:
Waasmunster
 zo 25 mei H. Vormsel kerk te
Oosterzele: 11u
 woensdag 28 mei: peuterkijkdag
 donderdag 5 juni: oudervereniging:
20u
 dinsdag 10 juni: facultatieve dag
 woensdag 11 juni pedagogische
studiedag
 dinsdag 24 juni: oudercontact en
praatcafé
 donderdag 26 juni: proclamatie: 19u

Het bruist weer in de leefschool. N2- N3-N4 trokken er op uit
deze week. Jammer genoeg was de zon iets minder van de partij,
maar ze lieten het niet aan hun hart komen in de vierhoekshoeve
en in de Fiertel.
De overgebleven groepen konden dan weer genieten van de rust
op school.
Volgende week staat dan helemaal in teken van ons jaarlijks
schoolfeest. Hierdoor zal er vrijdag aanstaande geen forum
plaatsvinden.
Vergeet ook je bbq niet te reserveren en je naam te noteren op
het werkrooster!

MENU

Juf Kaat

 Zie website

Belangrijke mededeling for the
busgebruikers.

DEADLINES

Deur omstandigheden ZAL ER op
13-14-15NL 16 mei Geen busdienst
are.
Eveneens op woensdag 21 mei in
de namiddag.Dus in de voormiddag
van 21 mei Rijd de bus wel.
Onze excuses VOOR DIT ongemak.
Met vriendelijke Groeten,
Djuro.

 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 1 | Schelpjes
Lieve mensen,
We moeten nog veel vertellen maar eerst en vooral willen we alle ouders bedanken die
ons geholpen hebben in de vakantie. Het is een heerlijk gevoel om samen klas te
maken.
We hadden een echte circuswagen in onze klas vol met verrassingen. Een gouden bal,
circusdieren, jongleersjaaltjes, een toeter, een scheetkussen, muziek,…. We vonden het
supergrappig om zelf clown te spelen. We konden ons perfect inleven in de
circuspaarden en honden. Na een paar oefenmomenten, konden de andere kleuters van
onze voorstelling genieten.
Felix was jarig en dat hebben we leuk gevierd! Proficiat ventje***
Deze week zijn we vooral bezig geweest met elkaar en met ons hartje. We zorgen voor
elkaar, troosten elkaar, net zoals onze mama!
Vrijdag zijn we lekker verwend geworden door de kookkunsten van de mama en papa
van Titus en de mama van Lena. Als nagerecht kregen we yoga. Heerlijk! Bedankt aan
alle helpende handen.
Zoenen voor iedereen en alles dat we vergeten zijn en niet vergeten zijn,
de schelpjes

Leefgroep 2 | Kikkertjes en Schildpadjes
Hallo allemaal,
Deze week veel geschilderd, geknipt, geplakt, vernist en ingepakt voor onze
allerliefste mama's: veel plezier en geniet van jullie dag!!!
Op dinsdag kwam de papa van Pina en Kamiel langs en hij leerde ons
jongleren met doekjes. Bedankt hé.
Onze kinderen van de derde kleuterklas kregen deze week yoga van Juf Kaat
uit het 1ste leerjaar. Op woensdag gingen we dan samen zwemmen. Super
om al die waterratjes samen in het water te zien spelen. We leerden ook al
een liedje dat we zullen zingen tijdens het schoolfeest. We sloten de week af
met een verjaardagsfeestje voor Mayako: dikke proficiat meisje!!!
Op het leefschoolfeest zullen alle kinderen optreden: we brengen iets rond
'Circus'. We gaan er vanuit dat alle kinderen aanwezig zullen zijn. Indien dit
niet zo is, gelieve ons een seintje te geven.
Groetjes Valentine en Sofie
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Leefgroep 3 | Zeepaardjes en Maanvisjes
Deze week konden de kinderen van N1 kennismaken met de kinderen van K3. Dit
tijdens een yoga-momentje op maandag en in het zwembad op woensdag. Het was
heel gezellig en het belooft heel tof te worden volgend schooljaar met de nieuwe
maanvisjes en zeepaardjes.
Ondertussen genoten de kinderen van N2 van een kei-coole boerderijklas. Verslag lees
je hierover in de volgende flasboem
Mvg juf Kaat

Leefgroep 5 | verslag leefgroepvergadering 29 april 2014
1. Voorstellen begeleiders: juf Els, Juf Sofie, juf Vicky (stage-juf), Barbara (mama
Alice), juf Izabel vanaf woensdagavond.
2. Verblijf: Heidepark te Waasmunster
Adres: Ommegangsdreef 63, 9250 Waasmunster
Telefoon:052 46 00 73
3. Wanneer? van di 20 t.e.m. vrij 23 mei.
4. heen per fiets! Een kleine 40km, 2 uur fietsen. M.a.w. rond 9u vertrekken en rond
de middag aankomen.
5. begeleiders bij fietstocht:
















Juf Els (wagen)
Juf Sofie
Juf Vicky
Mama Alice
Papa Katrijn (?)
papa Paco
Papa Nikki
Mama Pim en Sophie
Mama Tosca
Mama Maura
Mama Isaura
Mama Manon
Papa Hanno
Mama Lola

Er zijn 40 fietsende kinderen, dus gemiddeld 1 begeleider per 3 à 4 kinderen. Dat
moet zeker lukken!
Bezemwagen: mama Jody, mama Liesl, juf Els. Is er nog een ouder die een wagen
heeft met een fietsrek? Of camionette?
Begeleidende ouders kunnen ’s middags warm eten in Heidepark. Nadien keren ze (na
een eventueel gezellig koffiekletske met bijhorend pannenkoekske in één van de mooie
tavernes in de buurt) op eigen houtje terug.
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6. meenemen op fietstocht: helm (verplicht!), fluovestje (verplicht!), klein rugzakje
met drinkfles met water, koekje, fruit (banaan geeft veel energie) en/of noten. Bij
regenweer goede regenjas met kap en stevige schoenen. Eventueel een koersbroekje
om de billetjes te sparen.
7. Voorbereiding fietstocht: fiest in GOEDE staat! D.w.z. banden en remmen
controleren voor vertrek. Wie niet regelmatig fietst, traint best wat vooraf. Wie NOOIT
fietst, raden we aan om per auto te gaan.
8. bagage: wordt op dinsdagmorgen vervoerd door Carmen.
9. activiteiten ter plaatse: zie verder. Deze worden ook gedaan met de fiets. Varieert
van 10 min tot een half uurtje fietsen. We werken steeds in 2 groepen waarbij telkens
minstens 2 begeleiders meefietsen. Op donderdag is er een daguitstap met de hele
groep. Dan begeleiden we met 4.
10. Afhalen vrijdagmiddag:
Vanaf 13u30 kinderen afhalen





















Bene: 4 kinderen (Paco, ………………, …………………, …………………)
Astrid: 3 à 4 fietsen + 5 kinderen (Pim, Sophie, ...........,
……………,..……..)
Christophe: 2 fietsen + 3 kinderen (Maura, Tosca en Katoo)
Nathalie: 4 kinderen (Isaura, Jana, ………….., ………………)
Aster: 5 à 7 fietsen + 3 kinderen (Tristan, ……………….,
……………….)
Inge: Manon + fiets
Catherine: 3 kinderen (Jody, Emely, ……………….)
Nancy: Rune
Katrien? 6 kinderen (Lorin, ……………., ……………, …………….,
…………., ……………)
Kristof: 3 fietsen + 3 kinderen (Stan, Hanno, Gijs)
Koen en Els: Katoo + fiets (eventueel, anders mee met Maura)
Hadewich: 5 kinderen (Cathaline, …………………, ……………,
……………, …………..)
Luk: 3 kinderen (Marieke, Marte, ………………………)
Veronique: Liesl + fiets
Geert: 5 fietsen + 5 kinderen (Lola, ……………, …………….,
……………, ……………)
Vera? 10 fietsen + 2 kinderen (Thimo, ………………)
Roswita: 4 kinderen (Astrid, ………………, …………………, ……………..)
Jeroen: fietsen in camionette
Lore: fiets Chiel + 2 kinderen (Chiel, ……………..)
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Chris: 2 fietsen + 3 kinderen (Margot, ……………….,
…………………..)
Nadine: Barbara + Alice + 2 fietsen

Besluit: alle kinderen kunnen zeker teruggevoerd worden. Ook voor de fietsen is er
voldoende ruimte. Dank voor jullie hulp!
11. Medische fiche + kofferlijst
Binnenkort krijgen jullie nog de medische fiche mee. Gelieve weer ingevuld mee te
geven met je kind. Op de kofferlijst vind je alles terug wat wel en niet mee mag.

Programma
Plattelandsklassen
Dinsdag 20 mei 2014
8u45

op school bagage inladen

9u

vertrek per fiets

Rond 12u30
verkenning

aankomst, installeren kamers, eerste

13u

middagmaal

14u

niveau 5 naar melkveebedrijf D’Hollander
niveau 6 naar natuuratelier

17u

vrije tijd

18u

avondmaal

19u

avondactiviteit (spel juf Vicky)

21u30

bedtijd

Woensdag 21 mei 2014
8u

ontbijt
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9u

niveau 5 naar natuuratelier
niveau 6: fietsproef + fotozoektocht

13u

middagmaal

14u

niveau 5: fietsproef + fotozoektocht
niveau 6 naar melkveebedrijf D’Hollander

17u

vrije tijd

18u

avondmaal

19u

avondactiviteit (film)

21u30

bedtijd

Donderdag 22 mei 2014
Daguitstap met picknick
8u

ontbijt

9u

vertrek per fiets naar Kasteel Blauwendaal

9u30

bezoek heemkundig museum Blauwendaal

10u45

vertrek per fiets richting Molsbroek

12u15

picknick in natuurreservaat Molsbroek

13u15

natuureducatie met gids en bezoek aan
bezoekerscentrum Molsbroek

15u30

terug naar Heidepark per fiets

18u

warm avondmaal

19u30

fuif!

Vrijdag 23 mei 2014
8u

ontbijt
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9u

opruimen kamers en inpakken

10u

spel door juf Sofie

12u

middagmaal

13u30

vertrek naar huis

Leefgroep 5 | Wolkenvangers
Dag beste lezertjes en lezers,
maandag zijn we naar het toneel Smoor geweest. Het ging over drugs en roken.
Ze hebben ons uitgelegd waarom roken niet gezond is. Dinsdag zijn de
kinderen van N6 naar het verkeerspark in het Provinciaal Domein Puyenbroeck
geweest. Ze kregen daar les van de politie en mochten daarna oefenen met
fietsen en gocarts. Op het einde was er een wedstrijd. Bo en Liesl hebben
gewonnen. Zij mogen deelnemen aan de grote finale eind juni. Dinsdagnamiddag
was er projecttoets. We kregen een tekst over oude en nieuwe beroepen en
moesten die samenvatten in een mindmap. Donderdag knutselden we voor
moederdag en timmerden we er op los voor het schoolfeest.
Veel groetjes van de wolkenvangers en hun toffe juffen Els en Izabel.
Daaaag, Emely.

Leefschoolnieuws van de directie
Zwerfvuilactie:
Wij hebben op 24/04 met onze oudste kinderen deelgenomen aan de grote
zwerfvuilactie. Er namen in totaal meer dan 2300 leerlingen aan deel. Samen werd
1,2 ton afval verzameld. Hartelijk dank voor jullie medewerking.
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Bestellen:
Je kan nog vakantieblaadjes à €7 of vakantiekalender à €8, €9 of € 10 bestellen tegen
ten laatste vrijdag 16 mei. Gelieve het cashgeld + briefje mee te geven met je kind.
Tegemoetkoming vanuit de mutualiteiten:
De GWP’s zijn terug gestart. Leefgroep 3 (N2) op boerderijklas in Gijzenzele en
leefgroep 4 op muzische klas naar De Fiertel in Ronse.
Weet dat je bij je mutualiteit een formulier kan ophalen die zorgt voor een
gedeeltelijke terugbetaling van de GWP. Formulier kan je na de GWP bij Martine
binnen brengen om in te vullen. Uiteraard is dit eveneens van toepassing voor de
GWP van leefgroep 5.

Hartelijk dank:
Dank nogmaals aan alle helpende handen voor het welslagen van de viering van de
communie en het lentefeest en de receptie. Zonder jullie vrijwillige hulp kunnen we
er nooit zo’n mooi feest van maken. Ik dank ook nog juf Ann en juf Ellen voor deze
onvergetelijke beleving.

Belangrijk om te noteren in je agenda:
Vrijdag 27 juni zal de school (en het schooljaar 2013-2014) eindigen om 11.30u. Er is
nog opvang tot 12.30u op school voorzien. We passen die dag de woensdagregeling
toe. Dank voor jullie begrip. Maandag 30 juni is er geen school voor kinderen en
leerkrachten.
Martine
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Oproep zandbak kleuterblok
Onze zandbak moet afgedekt kunnen worden met een handig en duurzaam systeem. Misschien heeft er
iemand een schitterend idee? Misschien ziet iemand het zitten om dit aan te pakken?
Wij zouden dit fantastisch vinden.
Voor verdere info kan je terecht bij juf Nele.
Alvast bedankt!

Verslag oudervereniging 24/04/2014
Evaluatie voorgaande activiteiten:
Infoavond veilig internetten (donderdag 13 februari)
De opkomst was eerder laag. De gevaren van internetgebruik werden toegelicht, maar
ook genuanceerd. De opmerking werd gemaakt dat het iets minder theoretisch en meer
praktisch mocht gebracht worden. Opvolging voor het volgend schooljaar wordt
gevraagd, bijvoorbeeld voor het gebruik van sociale media zoals facebook.
Dansworkshops en kinderfuif (zaterdag 22 februari)
De activiteit werd zeer positief ervaren, zowel door de kinderen als de ouders! De
organisatie van de activiteit was dik in orde. Het praatcafé voor de ouders was zeer
gezellig.
De opmerking werd gemaakt dat voor sommige kinderen 1 hamburger en 1 drankje wat
weinig was.
De 20-jaar leefschoolquiz (zaterdag 22 maart)
De activiteit was in één woord samen te vatten: super ! De vragen en het opzet waren
origineel. De samenstelling van de groepen liet toe om nieuwe mensen te leren kennen.
De dresscode werd massaal opgevolgd.
Leren leren voor leefgroep 5 (donderdag 3 april)
Paul Maes geeft reeds verschillende jaren op een speelse wijze dezelfde voordracht over
leren leren. Dit werd dit jaar door de kinderen en de ouders terug als zeer nuttig en
plezant ervaren.
Leefschoolfeest zaterdag 17 mei
De speelgoedverkoop door kinderen zal terug doorgaan van 11 tot 13 uur. De verkoop
van kledij voor kinderen en volwassenen start vanaf 11 uur. Dat niet enkel kledij voor
kinderen kan bezorgd worden voor de verkoop, maar ook kledij voor volwassenen zal
nog eens via mail gemeld worden.
Een uitbreiding van de duurzame markt naar andere producten en de uitnodiging van
organisaties en VZW’s die met duurzame handel bezig zijn (zoals enkele jaren geleden),
werd als niet haalbaar beschouwd.
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Er worden nog muzikanten gezocht om tijdens het aperitief en de BBQ te spelen. Een
oproep zal worden gedaan.
Het kaboutercafé staat ook terug op het programma.
Een oproep zal gedaan worden om taarten te bakken, die naar goede jaarlijkse gewoonte
te koop zullen aangeboden worden.
Voor 20 jaar leefschool zal aan de bar een leefschoolbiertje worden aangeboden met een
speciaal voor de gelegenheid ontworpen etiket.
Varia
-

-

De grote zandbak van de kleuters zal opgefrist worden (nieuw worteldoek en
zand). Om katten uit de zandbak te weren, moet deze kunnen afgedekt worden.
Tijdens de oudervergadering werd nog geen oplossing gevonden. Tips om dit op
een veilige en budgetvriendelijke manier te doen zijn zeer welkom.
De vraag werd gesteld of de betaling van de schoolrekeningen via domiciliëring
kan gebeuren. Dit was volgens Martine in het verleden mogelijk, maar werd
omwille van de buitensporig hoge kost voor de school stopgezet.

Volgende vergadering: donderdag 5 juni om 20 uur.
Reeds op de agenda voor volgend schooljaar:
-

maandag 1 september: koffiemoment in de voormiddag
maandag 15 september om 20 uur: vergadering oudervereniging (planning 2014
– 2015)

VNSIO zoekt dringend nieuw bloed en nieuwe impulsen.
Als reactie op de onveilige schoolomgevingen en het overdreven autogebruik voor het woon-schoolverkeer
startten in het najaar van 2000 enkele pioniers met een werkgroep waarin ouders en directies van alle
Oosterzeels scholen werden verenigd als gesprekspartner voor de lokale overheid. Het opzet slaagde, van
alle scholen kwamen ouders met bakken idealisme afgezakt en het comité “Veilig naar School in
Oosterzele” was geboren. De eerste acties werden volledig gedragen door dynamische ouders die met
onverdroten inzet alle gevaarlijke verkeerspunten in kaart brachten en vooral reeds in mei 2001 een eerste
autoluwe schooldag organiseerden. Een autoluwe schooldag die er ook echt één was, bijna niemand kwam
die dag met de wagen. Leerlingen zowel als leerkrachten kwamen van heinde en verre te voet of met de
fiets naar school, een succes dat de pers haalde. De samenwerking met de gemeente werd met de jaren
steeds vlotter. Oosterzele stak grote steden als Gent de loef af met helmenacties en verkeersbrevetten.
Onze scholengordel werd in de jaren nadien een voltreffer en werd later door vele steden en gemeenten
gekopieerd in een of ander vorm. Andere acties werden gestart en vanuit de gemeente kwam steeds meer
erkenning en steun. Toen enkele jaren geleden een mobiliteitsambtenaar werd aangesteld trad hij dadelijk
toe als actief lid van het comité, terwijl de schepenen van mobiliteit regelmatig de vergaderingen
bijwoonden. Van in den beginne was duidelijk dat het een werk van lange adem zou worden. Een
mentaliteit wijzigt men immers niet overnacht en het heraanleggen van schoolomgevingen vergt meestal
vele jaren.
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Gezinnen hebben echter in de regel geen decennia lang kinderen in de lagere school, en zo verdwenen de
initiatiefnemers van het eerste uur van het toneel. Soms kwam er een vervang(st)er, maar jammer genoeg
bleef niemand langer dan een jaar actief. Daardoor zijn er nu nog slechts twee ouders lid van het comité,
twee die er van de eerste dag bij waren en de ganse geschiedenis mee hielpen schrijven. Twee is echter te
weinig om acties te dragen.

De impact van sommige activiteiten zoals de autoluwe schooldag verwaterden. Veel leerlingen haalden ’s
morgens hun fiets uit de autokoffer, aldus verdrong de randactiviteit, de scholengordel, de hoofdzaak, nl.
aantonen dat de scholen ook zonder koning auto perfect bereikbaar zijn voor de meeste leerlingen

Na volgend schooljaar verdwijnt de voorlaatste pionier van het toneel waardoor het comité nu een
dringende oproep doet naar alle inwoners van Oosterzele die voldoende idealisme in hun bloed hebben en
bereid zijn om gedurende jaren een deel van hun vrije tijd te investeren voor het goede doel, nl. veilige
schoolomgevingen in onze gemeente waarbij opnieuw de meeste kinderen zonder de auto naar hun klasje
komen. Nieuwe ideeën en inzichten zijn meer dan welkom, een frisse wind met nieuwe acties kan en moet
een nieuwe impuls geven aan het comité. Engagement voor lange termijn is een noodzaak om resultaten te
kunnen boeken in een dergelijk langzaam veranderingsproces. Enkel zo kunnen resultaten geboekt worden
en wordt inzet beloond met voldoening. Wie zich herkent in dit profiel neemt gewoon contact op met de
schooldirectie van zijn/haar kind die verder het nodige zal doen.

Het zou jammer zijn dat een dergelijk uniek initiatief waarin Oosterzele reeds jaren een voorbeeldfunctie
heeft, zou moeten verdwijnen door een gebrek aan opvolgers.

Leefschoolfeest: za 17 mei 2014

ONS LEEFSCHOOLFEEST
Zaterdag 17 mei is het zover! 20 jaar leefschool !

Programma:
11.00u -13.00u: verkoop van speelgoed door kinderen (kostprijs
standplaats € 2)
Vanaf 11.00u duurzame markt kledijverkoop voor kinderen en
volwassenen t.v.v. de school
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11.30u-13.30u: aperitief + muzikale ondersteuning
12.00u-14.00u: BBQ (vlees/veggie/vis) Inschrijven vanaf maandag 5
mei tot donderdag 15 mei.
Vanaf 14.15u woordje directie + optreden kleuters en lagere +
inhuldiging
Om 15.30u en 16.30u rondleiding kleuter/lager
In de loop van de namiddag koffie/taartbuffet, kaboutercafé, …

Ouders die nog graag een workshop willen aanbieden kunnen terecht
bij Martine.

Hieronder staat een takenrooster waarbij we graag per vakje de
namen van 2 ouders willen zodat er op de dag zelf een goede
afwisseling kan verzekerd worden.
Alvast dank bij voorbaat om een luikje te willen opnemen.

Taak/uur 11u–
12u

12u–
13u

13u–14u

14u–
15u

15u–
16u

Bar

Afwas
bar

Afruimen

Taart/
koffiethee

////////
////////

////////
////////

/////////
/////////

Opruim
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16u
–
17u

17u
–18u

vanaf
18u00
Dit rooster zal ook opgehangen worden aan het raam van de
kleuterspeelzaal en de lagere speelzaal.

TAKEN OP VRIJDAG NAMIDDAG:




Klaarzetten tafels en zaal: ……………………………………………….
Vullen van frigo’s en diepvriezers: ……………………………………………….
Versieren tafels (indien mogelijk): ………………………………………………

Een Leefschoolfeest zonder taart is geen Leefschoolfeest ! Al wie zin
heeft om een taart of cakejes te bakken kan zich inschrijven via
onderstaande strook of stuur een mailtje naar Martine

(bs.oosterzele@g-o.be)

Ik …………………………………………………………………………..
ouder/grootouder/vriend(in) van

…………………………………………. zal …………………… taart(en) bakken.

INSCHRIJFSTROOK BBQ:
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Naam ………………………………………………………………………………………………. schrijft in
voor

………. Aperitief + volwassene vlees
…………………………………………….

à € 14 =

€

………. Aperitief + volwassene vis
……………………………………………

à € 15 =

€

………..Aperitief + volwassene veggie à € 11 =

€ …………………………………………

………. Aperitief + kind vlees
………………………………………….

à€7=

€

………. Aperitief + kind vis
…………………………………………

à€8=

€

………. Aperitief + kind veggie

Totaal te betalen :

à€6=

€ …………………………………………

€ ……………………………………….

Geld kan cash afgegeven worden aan juf/secretariaat/Martine of vooraf gestort worden
op rekeningnummer van de oudervereniging BE 53 3631 2900 1653 met vermelding van
naam en aantal.

Inschrijvingen voor de BBQ kunnen ook via mail doorgegeven worden aan Martine
(bs.oosterzele@g-o.be)
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PS. Ten laatste indienen tegen donderdag 15 mei. Denk eraan dat de kinderen van N2 en
leefgroep 4 ook nog enkele dagen tijdens de inschrijfperiode op GWP zijn.

Speelgoedbeurs
Zaterdag 17 mei is het weer zo ver !!!!
De kinderen van de leefschool verkopen speelgoed aan spotprijzen!
Kinderen die willen verkopen moeten zich op voorhand (ten laatste vrijdag 16 mei)
inschrijven bij juf Els.
Het inschrijvingsgeld bedraagt 2 euro.
De markt start om 11 uur en eindigt om 13 uur. Klaarzetten kan vanaf 10.45 uur.
Be there !!!
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