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E D I T O R I A A L
We genieten nog even na van de geweldige sfeer op ons
schoolfeest en er staat alweer een feest op het
programma. Proficiat aan alle vormelingen en maak er
een fijne dag van met je familie, vrienden,… Volgende
week kunnen geïnteresseerden even piepen bij de
allerkleinsten. Vergeet niet dat vanaf donderdag de
klassen even de deuren sluiten tot maandag.
Een ontspannend lang weekend en tot flashboem 32.

LEEFSCHOOLNIEUWS VAN
MARTINE
Leefschoolfeest: 20 jaar leefschool
Ons leefschoolfeest was een enorm succes. Stralende
zon en fantastische sfeer. Nogmaals hartelijk dank aan
alle helpende handen. Er waren ook vele leuke reacties
op de optredens en in het bijzonder op de special act van
het team op hun ukelele en de kinderen. Dit filmpje is te
zien op onze website www.leefschool.be onder de
rubriek “facebook”.
GWP:
Er is een tegemoetkoming mogelijk vanuit de mutualiteit
voor de deelname aan de GWP. Het formulier kan

AGENDA
 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.

binnen gebracht worden bij Martine
Fiscale attesten:
De fiscale attesten opvang/middagtoezicht werden
meegegeven met de kinderen.
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Inhuldiging totempaal + afscheid Nadine:
Forum van vrijdag 13 juni om 14 uur met alle kinderen en teamleden.
Leerlingenraad:
Omdat de kinderen van leefgroep 5 er deze week niet waren zal de leerlingenraad
doorgaan op woensdag 28 mei om 8.45u in de leraarskamer

Leefgroep 2 | De kikkertjes en schildpadjes
20 jaar leefschool : een circusvoorstelling, wat een succes!!! Alle kinderen, juffen, ouders
en grootouders hebben genoten van ons optreden en dat bij een stralende zon. Wat kan
een mens nog meer wensen. De circusspullen en circusacts kwamen deze week tot een
einde en alweer een nieuw thema ontstond: afval sorteren en recycleren. Op maandag
kregen we de afvalprinses op bezoek uit 'viesvuilland' en wij moesten haar helpen om er
terug een 'properland' van te maken. Ik moet zeggen, wij zijn op de leefschool goed
bezig, dat wist de prinses ons te vertellen. De koning van 'viesvuilland' was blij toen zijn
land terug 'properland' mocht heten. Wij gaan daar nog op verder werken en willen zelf
papier maken ( recyclage van oud gebruikt papier) en het verwerken van oude gebruikte
spullen tot iets nieuw. Deze week ook een jarige: Timpe werd 6!! Proficiat en hartelijk
dank voor de lekkere pannenkoekjes, die mama Ruth met ons kwam bakken.
Toedeloe,
Sofie en Valentine

Leefgroep 3 | De maanvisjes en zeepaardjes
Hallo iedereen,
Na 2 weken te hebben gewerkt rond de boerderij en N2 een onvergetelijke tijd heeft
gehad op de boerderijklassen, is het tijd voor een nieuw thema dat we jaarlijks
aanbrengen: VERKEER!
Iedereen weet hoe belangrijk het is om zich goed te kunnen begeven in dat drukke
verkeer in onze omgeving.
Daarom zijn we deze week al direct op de weg gegaan om eens naar alle verkeersborden
en verkeersregels te kijken. We hebben ook al geleerd om correct over te steken over en
zonder een zebrapad!
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Deze week hebben we ook allemaal onze fiets meegebracht naar school. We hebben al
een parcours gefietst op de speelplaats en we gaan ook fietsproefjes doen en kijken of
onze fiets in orde staat.
Groetjes,
Maanvisjes en zeepaardjes
Juf Marjolein en juf Elke
P.S.: De foto's van de boerderijklasse komen binnenkort op de website.

Leefgroep 4 | De stokstaartjes
Zaterdag : LEEFSCHOOLFEEST ! Het was leuk en de mensen vonden ons toneel goed
en mooi.
Maandag: was er een meneer gekomen en die heeft ons allemaal dingen geleerd over
het milieu en afval.
Dinsdag: decor van het toneel opgeruimd en geleerd over de gemeente.
Woensdag: niveau en niveaulezen.
Donderdag: verder over de gemeente leren .
Vrijdag: turnen en nog over de gemeente leren en de projectmap in orde maken
De kinderen van het 3de leerjaar zouden, als ze kunnen nog oude kussens of ander
vulsel voor hun breiwerk meenemen.
Vanaf volgende week doen wij mini-projectjes in verschillende groepjes.
Groetjes Liesl en Jinne
Als er ouders foto's van het toneel van leefgroep 4 hebben van op het leefschoolfeest,
zou het leuk zijn om die te ontvangen, zodat we ze op de website van de school kunnen
zetten.
Alvast bedankt !
groetjes,
juf Leen
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Leefgroep 4 | De gekko’s
De gekko’s werken momenteel in een gemeentebundel. Ook hebben we, zowel de
stokstaartjes en de gekko’s, onze namen geschreven op kaartjes voor de mama’s die ons
hebben geholpen op GWP. Bedankt daarvoor.
Annelies
Hierbij een tekening van het speelplein van de Fiertel van Janne. Wat een talent !

Leefgroep 5 | De wolkenvangers
dag beste lezertjes,
het was een heel leuke week.
Maandag hebben we geoefend voor het schoolfeest.
De volgende dag was het normaal scholengordel maar die is niet doorgegaan door het
slechte weer. Gelukkig scheen 's middags de zon en beslisten de juffen om toch een
fietstocht te doen maar dan alleen met onze school. We hebben 21 km gefietst!
Gisteren hebben we gewerkt met de atlas: leren opzoeken, schaalberekening, de
provincies van België, belangrijke rivieren en E-wegen in België en de landen van de
Europese Unie.
groetjes, de wolkenvangers
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Leefgroep 5 | De wolkenvangers en feniksen
Wij zijn met de fiets naar Waasmunster! Joepie GWP!
Volgende week meer nieuws!
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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
VERLOREN OP GWP

Is het foto-toestelletje dat Noor Broekaert meehad op GWP (De Fiertel 7-9 mei)
toevallig niet opgedoken bij de verloren voorwerpen? Of in een verkeerd valiesje of
rugzakje meegereisd?
Het toestelletje, een CANON in zakformaat, zat in een zwart etuitje, en is bordeauxrood van kleur.
Mijn naam staat erop gekleefd (Karolien De Bosscher) alsook mijn gsm nummer,
maar misschien is door het vochtige weer die dagen het label losgekomen....?
Dank bij voorbaat aan 3e en 4e lj om eens te willen checken!
Karolien (mama Noor).
LINK VOOR FILM VAN LENTEFEEST
Hallo
Hierbij de link naar de film van het lentefeest 2013 :
http://vimeo.com/96030355
Groetjes, Jan
flashboem | 19e jaargang | nummer 31 | 23 mei 2014 | flashboem@leefschool.be

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 !

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