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E D I T O R I A A L

20 jaar
geleden stond in klasse een artikel met als titel :
“door de muren van de klas.” Het begon alzo :
Er zijn scholen waar de klasmuren doorbroken worden,
de klassieke schoolborden verdwenen zijn en kinderen
zoveel mogelijk individueel onderwijs krijgen.
De Leefschool is zo’n school. Klassen heten hier
leeflokalen. Ze zijn knus ingericht met een eigen
leefruimte, een keukenhoek, een kantoor-werkhoek,
een knutselhoek… In deze basisschool krijgt elk kind
een plateau waarop het zijn belevenissen, zijn
frustraties kwijt kan. Daarom is er elke dag met de
kinderen in elke leefgroep een kringgesprek. Daar
worden de leefgroepregels vastgelegd en nieuwe
onderwerpen aangebracht. Het wij-gevoel wordt er ook
nog eens benadrukt. (uit Klasse voor leerkrachten
december 1993)

Nu 20 jaar later, zo vele ervaringen, nieuwigheden,
ontwikkelingen, zoektochten, … later, is er zo veel
veranderd, maar in de kern HETZELFDE gebleven en
voelt alles zo vertrouwd aan. Ik was erbij en ben er
gelukkig nog bij en zal zaterdag zeker genieten van dit
wij-gevoel.
Tot morgen
Katrien

AGENDA
 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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LEEFSCHOOLNIEUWS VAN MARTINE
Fiscale attesten : De fiscale attesten voor middagtoezicht en opvang zijn opgemaakt en
zullen volgende week met de kinderen meegegeven worden.
Zaterdag 17 mei: ons leefschoolfeest :
Het wordt een stralende dag want zowel het weer als het programma zien er
veelbelovend uit. N.a.v. ons 20-jarig bestaan als leefschool zullen alle groepen een
optreden voorzien. De jonge artiesten staan reeds klaar om het beste van zichzelf te
tonen. Iedereen is welkom. Tot zaterdag.
Programma:
11.00u-13.00u: speelgoedmarkt op het grasveld aan de Groenweg
11.00u-14.00u: kledingverkoop kinderen/volwassenen onder afdak kleuters
11.30u-13.00u: aperitiefconcert aan de bar onder afdak lagere
14.00u-18.00u: koffie- en taartenbar in de speelzaal van de lagere, kaboutercafé op het
kleine grasveld aan bureau Martine, jeneverbar in het kleine huisje, ijsjesverkoop,
wedstrijdvraag,…
14.30u-15.30u: woordje Martine + optreden leefgroep 3 en de kleuters op speelplaats
lagere
15.30u-16.00u: rondleiding info kleuters in speelzaal kleuters
16.00u-16.30u: rondleiding info lagere in speelzaal lagere
16.30u-17.30u: optreden leefgroep 4 in de oude eetzaal, leefgroep 5 + special act aan de
voorzijde van de nieuwbouw
17.30u: prijsuitreiking wedstrijdvraag op de speelplaats lagere
Martine
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LEEFGROEPBERICHTEN
Leefgroep 1 |De schelpjes
Dag lieve mensen allemaal,
De spanning stijgt in de schelpjesklas, want het is zaterdag feest op onze school en we
willen ons beste beentje voorzetten!
En in welke kledij gaan we dat beentje dan wel steken? En wat gaan we doen? En welk
verhaaltje zit erachter? Hebben we iets nodig van attributen en kunnen we daar zelf iets
van maken?
Daarnaast maakt de papa van Jits en Flore ook iets heel bijzonder voor op het
schoolfeest. En wij mochten daaraan meewerken.
Je zal wel zien wat het is, het wordt een dagje vol verrassingen en plezier voor jullie!
Je hoort het al ; drukke dagen. Maar ook leuke, spannende. En wij begonnen al iets
vroeger aan het feest, want ons liefste juf Nele was jarig!
Een hiephiephiephoera en duizend zoentjes van de schelpjes!!
Tot morgen op het schoolfeest!

Leefgroep 4 | De stokstaartjes en gekko’s
Zoveel werk ! Het is zo druk ,we zijn nog niet bekomen van onze gwp en bevinden ons al
volop in de voorbereidingen van het leefschoolfeest. We werken hard en maken veel
plezier! Volgende week vinden jullie zeker een verslag van de gwp in de flashboem.
We willen alle ouders nogmaals bedanken voor hun hulp tijdens de gwp!
De kinderen van het derde leerjaar zijn bijna klaar met hun breiwerk daarom vragen wij
aan die kinderen om oude kussens of andere vulling mee te brengen naar school. Zo
kunnen we al die popjes, ballen enz. mooi opvullen . Dank bij voorbaat !
Vele groetjes,
Juf Leen en juf Shirley
voor leefgroep 4
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Leefgroep 5 | De feniksen
Lieve lezertjes,
Maandag hebben we geturnd, muziek en vertelkring gedaan.
Dinsdag hebben we in de ochtend nog een paar dingen aangeduid voor onze
techniektoets. En in de namiddag was het scholengordel maar hij ging niet door dus
deden we op ons eigen houtje een fietstocht van 21,4 km. Mooie training voor volgende
week dinsdag, niet?
Woensdag was het expo van Maura, Eva - Marie en Rune over de kermis en we hebben
prijzen gewonnen.
Donderdag hadden we 2 jarigen Rune en Thimo en we hadden toets van techniek en
turnen.
Vrijdag was het de verjaardag van Alice en hebben we die gevierd.
Groetjes, Isaura en Alice

VERKIEZINGSCAFE
Oxfam Wereldwinkel Oosterzele houdt verkiezingscafé
25 mei van 9u tot 13u vòòr de wereldwinkel, Stationsstraat 9 in Scheldewindeke
Wie voor of na zijn stem uit te brengen toe is aan een koffie of aperitief, is welkom in het
Oxfam verkiezingscafé. Je kan er napraten of voorbeschouwingen maken bij een drankje,
steun voor het Zuiden inbegrepen.
Groeten
Bram, papa van Hanno en Felix
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TER INFO
‘De Leefspeelvogels’ :Gratis opvang voor de vakanties!
Wie?
We zijn een groepje ouders die, tijdens schoolvakanties, gezamenlijk opvang organiseert
voor onze kinderen. Voor hen is het fijn om met anderen te kunnen spelen en voor
ouders is het een handige, goedkope oplossing.
Hoe?
Voor elke vakantie stellen we een kalender op.
Je kan steeds zelf kiezen welke dagen je opvang wil doen en hoeveel kinderen er die dag
welkom zijn.
Interesse?
Ben je geïnteresseerd, geef dan gerust een seintje aan Nelle (mama van Thebe van de
zeepaardjes) op 0477/449399 of nuiltje@hotmail.com
Tot gauw !

flashboem | 19e jaargang | nummer 30 | 16 mei 2014 | flashboem@leefschool.be

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

flashboem | 19e jaargang | nummer 30 | 16 mei 2014 | flashboem@leefschool.be

