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E D I T O R I A A L
Er wordt ons een zomers weekend voorspeld. Haal de
barbecue boven ter ere van alle papa’s en laat jullie maar eens
goed verwennen. Ondertussen zwoegen onze kinderen aan
de laatste loodjes : de toetsen. De juffen doen gezellig mee
met al het verbeterwerk en de rapporten.
Dinsdag en woensdag even nog gezellig thuis en dan
verwachten we jullie op het feestforum van vrijdag. (zie
agenda) We tellen af nog : 3,2,1
flasboems

AGENDA
 Dinsdag 10 juni 2014:
Facultatieve dag
 Woensdag 11 juni 2014:
Pedagogische studiedag
muzische vorming: klei + link
met vernieuwd leerplan
 Vrijdag, 13 juni : forum: inhuldiging
totempaal en pensioen Nadine en
Ronny en uitreiking van
leesdiploma’s N1 !
 Dinsdag, 24 juni : oudercontact

en praatcafé
 Donderdag, 26 juni :

proclamatie om 19 u

MENU
 Zie website

DEADLINES
LEEFSCHOOLNIEUWS VAN
MARTINE
Groepsindeling 2014-2015:
In de week van maandag 16 juni leggen we de laatste
hand aan de nieuwe groepsindeling voor volgend

 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.

schooljaar. Vanaf maandag 23 juni zal dit aan alle
kinderen meegedeeld worden en krijgen zij eveneens een brief mee met de nieuwe
klaslijst voor de ouders.
Zoals eind vorig schooljaar afgesproken zullen we vanaf heden de groepen integraal
behouden en samen naar een volgende groep laten doorschuiven. Naar welke groep we
doorschuiven wordt jaarlijks herbekeken. Wanneer we als team vaststellen dat we een
betere samenstelling kunnen bekomen door de groep onderling te wisselen zullen we dit
ook doen. Dank voor jullie begrip.
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Tegemoetkoming mutualiteit:
Zoals eerder meegedeeld kan je bij je mutualiteit een document aanvragen voor
gedeeltelijke terugbetaling van GWP (boerderij-, bos-, heideklas). Voor de boerderijklas
werd het totaalbedrag reeds vastgelegd en kan ik het document invullen en
ondertekenen. Van zodra de totale kostprijs voor de bos- en heideklas bekendgemaakt is
worden ook deze formulieren ingevuld en aan je kind terug meegegeven.
Geen warme maaltijden in de laatste schoolweek:
Vanaf maandag 23 juni zal er geen warme maaltijd en soep meer te verkrijgen zijn omdat
we voor het einde van het schooljaar de facturatie voor juni willen meegegeven. Gelieve
ervoor te zorgen dat je kind wel een broodmaaltijd meekrijgt. Wij voorzien hierbij water.
Vrijdag 13 juni speciaal forum om 14 uur:
Samen met de kinderen huldigen wij de totempaal in. Dit is een pronkstuk gemaakt door
meerdere ouders o.l.v. Aster. Merci iedereen. Komt dat zien , komt dat zien… Op dat
moment worden Nadine en Ronny ook extra in de kijker gezet omdat zij met pensioen
gaan. Wij zullen met een dankbaar gevoel terug denken aan hun jarenlange inzet voor
onze school. Hartelijk dank Nadine en Ronny en hopelijk zien we jullie nog vaak terug.
Martine
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Leefgroep 1 | De Schelpjes
Lieve mensen,
We naderen de vakantie en het is gezellig in onze klas. Ons dokterproject is was een
groot succes en hebben we deze week afgesloten. We weten hoe we wondjes moeten
verzorgen, wat gezond en ongezond is, hoe het er aan toe gaan in een ziekenhuis en
nog zoveel meer.
De week is gestart met een leuk verjaardagsfeest van Lena en Jackie. Zoentje voor jullie
allebei lieve meisjes.
En natuurlijk hebben we het over onze papa gehad! We hebben een verrassing klaar,
jullie zullen vast en zeker blij zijn!
Volgende week is het 3 dagen geen school dus tot donderdag!
Zoentjes*

Leefgroep 2 | De kikkertjes en schildpadjes
Hallo allemaal,
Dikke proficiat aan alle jarigen: Guus en Finn zijn nu 5 jaar en Robbe is er al 6!!!!!
Bedankt voor de lekkere traktaties.
Dit weekend vieren we weer een feestje en dit voor alle lieve PAPA'S van de leefschool.
We knutselden een leuk cadeau en leerden een versje.
De kinderen van de derde kleuterklas konden dinsdag weer eens genieten van een sportles samen met het 1ste leerjaar.
Volgende week werken we ons project rond afval en papier af en op vrijdag sluiten we de
week af met een speciaal forum waar we de totem- paal zullen inhuldigen.
Allen welkom, Sofie en Valentine.
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Leefgroep 3 | De maanvisjes en zeepaardjes
Maandagnamiddag was er nog eens yoga-tijd. Deze keer hielden we het heel rustig. We
oefenden de zonnegroet voor de grote mensen en deze van de kleine mensen. Dit
is een heel goede oefening om elke ochtend mee te starten. Daarna luisterden we naar
het verhaaltje:" adem-elfje, ben je wakker?" Ondertussen gingen we ook op zoek bij ons
zelf naar de elfjes van het gevoel, deze van plezier en de elfjes van de liefde.
We genoten er alweer met volle teugen van en het was weer zo voorbij.
We nodigen graag alle mama's en papa's uit van de kinderen van N1 op het feestelijke
forum van 13 juni om 14 u. Want dan worden alle kinderen van N1 gehuldigd en
ontvangen ze hun leesdiploma!
mvg juf Kaat

Leefgroep 4 | De stokstaartjes
Maandag : we hebben de mini- rojecten verdeeld en deden godsdienst en zedenleer
Dinsdag : we hebben een heel groot parcours gedaan (turnen)
Woensdag : eerst de kring en daarna heeft niveau 3 in hoekenwerk gebreid.
Donderdag : vandaag hebben we godsdienst en zedenleer gedaan en vaderdag verder
gemaakt .
Vrijdag : verder werken aan de mini-projectjes en vaderdag inpakken en TOETS over de
GEMEENTEKLAS!!
Grtjs Reni, Julie en Niels

Leefgroep 4 | De gekko’s
Maandag hadden Elias, Onno en Seppe een boekbespreking. Dinsdag waren we naar
een autogarage gewesst. Woensdag was het geen project. Donderdag hebben we
geturnd en verder gewerkt aan vaderdag. Vrijdag is er toets over de gemeenteklas en
feesten we ter ere van Bo.
Gr Elias en Maarten
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Leefgroep 5 | De feniksen
Hoi piepeloi,
Het is nu al een tijdje geleden dat we van ons hebben laten horen in de Flashboem. Maar
ja, die vrije dagen en de GWP die ertussen zat...
Even over de GWP: wat hadden we daar een supertijd! Eerst met de fiets van Oosterzele
naar Waasmunster, dat was een zalige voormiddag. Het weer zat mee en iedereen deed
het heel goed, we zijn er geraakt! Nog eens bedankt aan alle ouders die meegefietst
hebben!
De daaropvolgende dagen deden we heel wat uitstappen, en allemaal met de fiets:
meelkveebedrijf, Molsbroek, Kasteel Blauwendael, natuuratelier,... Ook de momenten op
het domein waren heel leuk: we leerden elkaar eens kennen op een andere manier! Het
was een tijd waar we heel graag naar terugblikken!
Deze week zijn we maandag begonnen met Vaderdag: het is zwoegen, hoor. We deden
ook verder met het bundeltje rond atlasgebruik.
Dinsdag hebben we het zelfde gedaan als maandag.
Woensdag was er enkel niveau
Donderdag moest ons bundeltje van de atlas af zijn
Vrijdag moest ons vaderdag af zijn
En dat was het dan.
doei
de Feniksen

Leefgroep 5 | De wolkenvangers
Beste lezertjes,
We hebben deze week aan ons Vaderdag cadeau gewerkt, en het is: ...................
We hebben veel gestudeerd, want de toetsen komen eraan.
Daarom willen we eventjes bij de tijd stil staan.
We hebben ook veel gesport, daarom is dit tekstje zo kort.
Lieve groetjes,
MARGOT EN MARIEKE
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LEERLINGENRAAD / 28 MEI 2014
De werking van de speelgoedkoffers loopt goed. Oudste kinderen zorgen voor de
bedeling en het registreren.
Warmeters zorgen ervoor dat hun tafels nu netter achtergelaten worden. Dank hiervoor.
Ook boterhameters moeten opruimen alvorens de refter te verlaten. Wordt opgevolgd.
Het is niet de bedoeling dat de kinderen stokjes in de gaatjes van het bijenhotel steken.
Wordt gemeld in de klassenraad.
Resultaten enquête kinderen: deze werd elektronisch ingevuld door de kinderen van N4
=> N6. Resultaat is zoals in de meeste Vlaamse scholen. Vanaf volgend schooljaar wordt
het onderdeel wat wil je behouden /veranderen ook aan hen terug doorgegeven om in te
vullen.
De kinderen van N1 => N3 hebben de papieren versie ingevuld. Wat willen ze behouden:
leuke helpende juffen, project, alles, veel leren. Wat willen ze veranderen langere
speeltijden, niets. Met de kinderen van de leerlingenraad werd besproken wat het gevolg
is van langere speeltijden => langere schooltijd. Daarvoor willen de kinderen niet kiezen.
Indien het mogelijk is wordt gevraagd om meer fietsenrekken aan te kopen. Martine
bekijkt dit verder.
Nu de container weg is kan het wieltjespad uitgebreid worden. Wordt besproken in team.
Sofie DP zal deze maand nog de lijnen schilderen.
Wanneer er spullen uit je boekentas verdwijnen doe dan zeker je boekentas dicht en geef
het door aan de juf.
De volgende leerlingenraad gaat door op woensdag 18 juni. Als bedanking voor hun
inbreng sluiten we af met een receptie.
Martine
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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 !

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