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E D I T O R I A A L

AGENDA

De veldloop was terug een succes. Proficiat aan alle lopertjes. Een
pluim voor juf Marjolein, die zich al jaren hiervoor inzet. Natuurlijk
ook aan alle andere begeleiders en supporters.
Alle projecten zijn nu van start gegaan. Dus mama’s en papa’s hou
jullie maar vast, want het regent terug hulpvragen.

 Dinsdag, 1 oktober : toneel N 1 en
K 3 in GC De Kluize
 Woensdag, 2 oktober :
fietscontrole door politie
 Donderdag, 3 oktober om 19 u 30
talentenshow
 Vrijdag, 4 oktober :
Schoolfotograaf
 Vrijdag, 11 oktober “smeer ze”‐
actie
 Dinsdag, 15 oktober
leefgroepvergadering
Leefgroep 5 :18u‐19u
Leefgroep 4: 19u‐20u
Leefgroep 3:20u‐21u
 Dinsdag, 22 oktober
leefgroepvergadering
Leefgroep 1 : 18 u‐19u
Leefgroep 2 : 19u –20 u
 Donderdag, 24 oktober om 13 u 45
Grootouderfeest voor lg 1, lf2, lf3
 woensdag 29 januari:
pedagogische studiedag:muzische
vorming met alle Oosterzeelse
scholen in GC De Kluize
 woensdag 19 maart 2014:
Pedagogische
studiedagbijeenkomst en
workshops met de leefscholen
 zondag 27 april 2014: Eerste
communie/Lentefeest
 Vrijdag 2 mei 2014: Facultatieve
dag
 Dinsdag 10 juni 2014: Facultatieve

In een kleurig herfstbos
Stond ik stil en wachtte
Een blaadje valt op het mos
Onderbreekt mijn gedachten
Ik zie de goude kleuren
En een web van ragfijn draad
Verwonderd kijk ik ernaar
Terwijl ik daar zo stilletjes sta
Ik laat het mooiste boven komen
En raak het voorzichtig even aan
Zo zou het dan in mijn dromen
Voor eeuwig moeten blijven bestaan.

NIEUW NUMMER DJURO

Nieuw GSM‐nummer van bus Djuro

0470/499157

Minstens 1 dag vooraf vraag of wijziging melden via sms.
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LEEFSCHOOLNIEUWS VAN MARTINE
Maandag 30 september volgen alle “nieuwe” juffen de opleiding gemachtigd opzichter o.l.v. de politie.

Op woensdag 2 oktober komt de politie de fietscontrole doen. Gelieve je fiets in de fietsenberging te
plaatsen met het registratieblad eraan. Hopelijk worden in het kader van veiligheid veel fietsen
gecontroleerd en goed bevonden.

Op vrijdag 4 oktober komt in de voormiddag de schoolfotograaf langs.

Vrijdag 11 oktober nemen we deel aan de “smeer ze”‐actie. Nadat de kinderen de info gekregen hebben
worden ze getrakteerd op een boterham met confituur.

Op donderdag 24 oktober van 13.45u tot 15.30u zijn alle grootouders van de kinderen van leefgroep 1 t.e.m.
leefgroep 3 welkom voor ons grootouderfeest. Er is eerst een optreden voorzien en daarna een gezellig
samenzijn in de klas met een kopje koffie/thee en een koekje.

Betreft de huidige betalende opvanguren: deze blijven momenteel ongewijzigd.
van 7.00u t.e.m. 8.30u alle dagen
van 16.00u t.e.m. 18.00u maan‐, dins‐, donderdag
vrijdag
Gelieve bij vertrek steeds de lijst in te vullen en de opvangdame te verwittigen. Kijk ook eens na of je kind
heeft opgeruimd alvorens de opvang te verlaten. Dank voor jullie medewerking.
Martine

LEEFGROEPBERICHTEN
Leefgroep 1 | De schelpjes
Lieve mensjes,
De schelpjes: ze zijn zo lief mevrouw, ze zijn zo tof meneer! Wat een groepsdynamiek, dit hebben nog niet
veel groepen voorgedaan. 21 eigen karaktertjes, met eigen noden en wensen, vinden hun weg in hun klas.
Ondertussen is er al weer heel wat gebeurd. We hebben de verjaardag gevierd van Bram en Linde met
heerlijke ridder‐ en prinsessencakejes. Zoentjes voor jullie, lieve kindjes! Nieuw speelgoed in de klas: een
broodrooster, een babystoel, een microgolfoven. Ons huisje is nu nog gezelliger en uitdagender om in te
spelen. Het is nog een beetje moeilijk om elk om de beurt met de spullen te spelen en de hoek is soms te
klein voor alle speelvogels, maar beetje bij beetje lukt het zonder uit te sluiten en zonder ruzie. We kregen
ook een doos vol auto’s van Cars! Zowel de jongens als de meisjes waren in de zevende hemel. Bedankt
Caroline, Ram, Noor en Gijs.
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Al dat speelgoed zit in dozen en ja hoor, die dozen vinden we ook superleuk. Je kan je daar in verstoppen, je
kan een huisje maken en misschien een racekar? Zou een nieuw project geboren zijn? We wachten nog
even af of we het zo leuk blijven vinden en dan horen jullie nog wel van ons.
De herfst is begonnen en dat is ook zo heerlijk. De hazelaar laat zijn noten los, de notenlaar ook bijna en al
die spinnen met hun prachtig web in onze tuin! Hmmm, misschien willen we daar wel meer rond doen?
Tot volgende week!
De schelpjes

Leefgroep 2 | Schildpadjes en kikkertjes
We zijn deze week op zoek gegaan naar weetvraagjes, dingen die we willen doen en hoe we ons willen
voelen of wie we willen zijn ( onze projectplanning dus) en 1 ding stond vast: we moeten naar de brandweer
en we willen verschillende voertuigen (tractor,vrachtwagen,...etc) in het echt eens zien en er eens inzitten.
En voila dat hebben we al kunnen regelen, we gaan binnenkort eens op bezoek bij de Merelbeekse
brandweer en we mogen bij Timpe thuis naar verschillende voertuigen gaan kijken. info hieromtrent volgt
nog in een briefje. Joehoe, we kijken er al naar uit! De kinderen zijn dolenthousiast en zijn volledig in hun
spel aan het opgaan: de auto's en andere voertuigen rijden de ganse klas door en de brandweerauto's
loeien hard. Nog even iemand in de bloemetjes zetten, nl. juf Sofie want die was op maandag jarig,
proficiat!!! Bedankt voor de lekkernijen voor zowel de kindjes als de juffen.
Toedeloe,
Sofie en Valentine

Leefgroep 3 | De zeepaardjes en maanvisjes
Maandagnamiddag kregen alle maanvisjes en zeepaardjes een eerste yogamomentje. Deze week werkten
we rond de letters van het alfabet. We leren ze niet alleen lezen en schrijven maar we kunnen ze nu ook al
uitvoeren in een yoga beweging.

Leefgroep 3 | Niveau 1
De kinderen van N1 doen hard hun best. Onze eerste kern zit er al op en we kennen nu al de volgende
letters: i,m,r,v,s,p,e en aa. Hiermee maken we allerlei woorden. Knap hoor!
Op dinsdag gaan we naar toneel samen met K3 naar “Bas weet het niet” in GC “De Kluize”.
Gr juf Kaat

Leefgroep 3 | De maanvisjes
Wij zijn er deze week al stevig ingevlogen voor ons project. Zo hebben wij op dinsdag fruitbrochettes
gemaakt. Isahlie had heel veel fruit meegebracht voor haar verjaardag, leuk dat we een verjaardag kunnen
vieren gekoppeld aan ons project.
Op donderdag hebben wij druivensap gemaakt, dank je wel papa Andreas voor de lekkere druifjes.
Volgende week donderdag gaan we ijs maken en pannenkoeken. Wie graag komt koken met ons, geef
maar een seintje, je bent steeds welkom.
Lekkere groetjes,
De maanvisjes
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Leefgroep 3 | De zeepaardjes
Hallo iedereen,
We zijn begonnen met ons eerste project !
We hebben al eens gekeken welke desserten we allemaal kunnen maken en ook welke gezonde desserten
we kunnen maken. Hiervoor gaan we binnenkort eens kijken naar de actieve voedingsdriehoek.
Andreas heeft deze week ook veel druiven uit eigen tuin meegebracht naar de klas en we hebben er al
lekker van kunnen smullen. Misschien ook een ideetje om er een dessert van te maken !?
Elke vrijdag gaan we een dessert maken in ons project en dit met hulp van enkele ouders, waarvoor dank!!
Deze vrijdag beginnen we met rijstpap en pannenkoeken !
Groetjes de smullertjes en juf Elke

Leefgroep 4 | De stokstaartjes
We hebben een nieuw project 'Hoe maak je houten speelgoed?'
De meeste kinderen hebben houten speelgoed mee gebracht voor ons project.
Volgende week donderdag 3 oktober gaan we met de bus naar het speelgoed museum ! Joepie !
We zijn zeker al op zoek naar hout, houtbewerkers en dat soort zaken.
Laat zeker iets weten als je zelf veel van hout kent of iemand anders kent.
We willen graag op bezoek gaan in een houtatelier.
Als eindproduct gaan we een houten poppenkast maken.
We bezorgen de planning snel aan onze ouders.
Vandaag hebben we overlegd voor onze expo en volgende week zijn er ook twee die één gaan doen.
We hebben gisteren godsdienst en zedenleer gehad.

groetjes NIELS EN JULIE EN JUF LEEN

Leefgroep 5 | De feniksen
Hallo,
Deze week was er weer veel te doen.
We zijn ons aan het voorbereiden voor de talentenshow op 3 oktober !!!
Dinsdag was Astrid jarig . Hiep hiep hoera!!
Woensdag was er de veldloop. Proficiat voor alle deelnemers !
Nina en Isaura
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VELDLOOPNIEUWS
De lopertjes hebben zoals altijd terug heel goed hun best gedaan. Een dikke proficiat en een grote pluim
aan alle kinderen. Er liepen dit jaar wel 63 kinderen mee.
Ook zijn er 7 kinderen die een podiumplaats hebben behaald.
Xandres: niveau 1: brons
Eden: niveau 2: brons
Seppe: niveau 4: brons
Manon: niveau 5: goud
Levi: niveau 6: brons
Nina: niveau 6: zilver
Ellis: niveau 6: goud
proficiat – proficiat – proficiat – proficiat – proficiat – proficiat – proficiat – proficiat
Ook een proficiat aan de mama’s, papa en de juffen die hun uiterste best hebben gedaan!
Volgende week volgt extra svs nieuws!
Sportieve groeten,
Juf Marjolein

LEERLINGENRAAD
Verslag leerlingenraad van dinsdag 24 september:
Aanwezig: de afgevaardigden van leefgroep 4 en 5. De afgevaardigden van leefgroep 3 worden eerstdaags
verkozen.
Kennismaking: doel van de leerlingenraad besproken + foto genomen van de afgevaardigden
Afspraak: De kinderen zorgen in de klas voor een schrift of een doos waarin de ideeën kunnen
genoteerd/gedeponeerd worden. De afgevaardigden brengen dan de ideeën mee naar de leerlingenraad.
Na bespreking nemen ze dit weer mee naar hun groep.

Voorstellen/vragen:
‐
Waarom mogen de kinderen van de opvang niet op het grasveld aan de Groenweg spelen ? Het
grasveld mag slechts in gebruik genomen worden wanneer er 2 personen op toezicht staan. Aangezien
Elisabeth er alleen voor staat is het, in het kader van veiligheid, niet mogelijk om de kinderen ook op dat
grasveld te laten spelen.
Skaterspad wordt aangelegd. Juf Sofie van leefgroep 5 heeft “straatverf” om te gebruiken. Zijzelf en
‐
enkele collega’s zullen eerstdaags de lijnen schilderen. Ook aan de zijkant van het nieuwe gebouw wordt
een witte lijn getrokken waar kinderen niet over mogen.
‐
Kunnen er nieuwe basketbalnetten aangekocht worden want de oude zijn versleten ? Wordt
aangekocht via oudervereniging.
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Er was een voorstel rond een “brussendag” op onze school. Dit is een dag waarop broers en zussen op
‐
woensdagnamiddag samen komen o.l.v. verantwoordelijke volwassenen die dit organiseren. Ellis doet
hiervoor navraag bij volwassenen. De leerkrachten kunnen hier niet voor ingezet worden aangezien zij al op
bepaalde woensdagnamiddagen extra sportactiviteiten begeleiden vanuit SVS.
Martine

HULP VOOR “SMEER ZE” ‐ACTIE
Oproep week van de Fair Trade – Gezocht helpende handen
Vrijdag 11 oktober 2013 gaat er een eerlijke boterhammenactie door op school. Hiermee willen we het
belang van eerlijke wereldhandel extra in de verf zetten.
Omdat het heel wat werk vergt om voor alle kinderen boterhammetjes met eerlijke confituur te smeren,
sprongen reeds 2 mama’s op de kar van deze actie.
Elly (mama van Julie, Niv 4) en Kira (mama van Reni, niv 4) zullen die ochtend boterhammen smeren voor
de kinderen. Zij kunnen best nog wat versterking gebruiken..
Vandaar een warme oproep aan alle mama’s en papa’s die deze actie ook een warm hart toedragen.
Wie kan Elly en Kira helpen die ochtend? Je wordt rond 9u verwacht in de nieuwe refter van de school.
Je kan iets laten weten via juf Ann, annsjongers@hotmail.com, graag voor 6 oktober.
Meer lezen over de Smeer Ze‐actie kan via het artikel in de rubriek MOS, je vindt er ook de nodige link.
Alvast hartelijk dank!
Het schoolteam

MOS
Week van de Fair Trade

Dinsdag 2 oktober wordt het officiële startschot gegeven voor de week van de Fairtrade, die duurt tot en
met 12 oktober. Daar biodiversiteit overal ter wereld moet inboeten, kunnen we misschien met een brede
blik op de wereld meedoen aan deze week van de Fairtrade. Veel zit in het koopgedrag van de mens en dat
start hier bij ons in de winkel. Boeren in het zuiden, maar ook onze boeren worden vaak onderbetaald voor
de hoogwaardige en toch wel gezonde producten die zij afleveren. In het zuiden is dat probleem nog
groter dan hier.
Hoe kunnen wij daaraan verhelpen? Zou je denken.
Je kan bijvoorbeeld seizoensgebonden producten kopen rechtstreeks van de boer, groenten‐ of fruitkweker
in je buurt, moeilijk is dat niet want de boer die wil verkopen rechtstreeks aan de consument geeft dit te
kennen door een uithangbordje. Vaak zijn de producten minder duur dan in de rekken van je vertrouwde
supermarkt, toch betaal je desondanks een eerlijke prijs aan de kweker. In de supermarkt wordt met grote
winstmarge verhandeld daar niet alleen de kweker, maar ook de transporteur, de distributeur en het
personeel van de winkel moeten betaald worden en dan nog maar gezwegen van allerlei andere kosten die
een handelaar in rekening moet brengen. Per slot van rekening moet ook de handelaar er nog van kunnen
leven.
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Je kan voor producten uit het zuiden zoals rijst, koffie, chocolade enz. je aankopen bij een Oxfam
wereldwinkel of natuurvoedingswinkel in je buurt doen of in de supermarkt kiezen voor een Max Havelaar
of Fairtrade product.

Meer weten, lees verder in deze schoolkrant het artikel over de week van de Fairtrade en hou deze rubriek
ook volgende week in de gaten. Surf ook eens naar www.smeerze.be. Op www.hoeveproducten.be
vindt je dan weer een overzicht van boeren die rechtstreeks aan de consument verkopen, het betreft hier
zowel biologische als niet‐biologische bedrijven.

Vrijdag 11 oktober vindt de Smeer Ze‐actie plaats op school, alle kinderen krijgen tijdens de pauze in de
voormiddag een (H)eerlijke boterham met fair trade‐confituur aangeboden. Zij zullen eerder die week over
de actie geïnformeerd worden.

De pot op? Geen probleem ...
Is je chocopot op? Geen probleem ...
Op zaterdag 12 oktober viert Oxfam de Wereldwinkeldag. Wie die dag een lege chocopot – van eender

welk merk – meebrengt naar de wereldwinkel, krijgt gratis een volle pot Oxfam‐choco in ruil. Bovendien
kun je ook nog eens deelnemen aan een wedstrijd waarmee je een jaar lang GRATIS choco kunt winnen.
Oxfam‐Wereldwinkels laat traditiegetrouw weer van zich horen tijdens de Week van de Fair Trade.
Tussen 2 en 12 oktober delen de 8.000 vrijwilligers gratis boterhammen met choco uit op tal van openbare
plaatsen in heel Vlaanderen. Je dag kan niet beter beginnen!
Waarom Choco?
We doen het natuurlijk niet alleen omdat het lekker is. De choco staat symbool voor alle
wereldwinkelproducten. Wie fair trade koopt haalt niet alleen een lekker product in huis: je werkt ook mee
aan het ombuigen van oneerlijke verhoudingen in de internationale handel.
Kom dus zeker op zaterdagpot 12 oktober naar de Wereldwinkeldag en breng je lege chocopot mee.
Wedden dat je met een volle pot weer buiten gaat? :‐)
Je vindt de Wereldwinkel in de Stationsstraat 9 te Scheldewindeke. Speciaal die dag zijn we ook langer
open! Je bent dus welkom van 9u30 ‐ 17u doorlopend.
Normaal ben je steeds welkom op woensdag van 9u30 ‐ 12u, op vrijdag van 17u ‐ 19u en op zaterdag van
9u30 ‐ 12u.

TOT DAN!
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ZEDENLEER : WAT JAMMER

DE KINDEREN ZULLEN JE ECHT DANKBAAR ZIJN. ALLEN ERHEEN !
Beste ouders,
Het nieuwe zedenleerklasje krijgt stilaan vorm en inhoud :)
Momenteel ben ik op zoek naar mensen die me willen helpen met het behang van de muren te halen.
Graag had ik hulp gekregen op zaterdag 28 september of zondag 29 september.
Naar gelang het aantal helpers zal één van deze opgegeven dagen gekozen worden als werkdag.
Wie bereid is een handje toe te steken, mag me steeds contacteren op: ellen_vanwambeke@hotmail.com
Alvast bedankt, juf Ellen
Beste ouder,
Er hebben zich te weinig mensen opgegeven om te helpen in de zedenleerklas. Daardoor zal het
afhalen van het behang worden uitgesteld.
Groetjes, juf Ellen

GEZOCHT
Schildpaddenhoek voor stokstaartjes
Voor de schildpadden ‐ hoek in onze klas zijn wij op zoek naar een gezellig zeteltje, een tapijtje, wat
kussens, eventueel een matrasje of tafeltje. Iemand een idee of heb je thuis iets geschikt staan ? Laat het
zeker weten aan juf leen. Alvast bedankt !

Een houten kast
Een houten kast met deuren aan.
Mag een kast zijn in 'containerparkstaat'.
Graag een seintje aan katrijn.lamps@telenet.be

Wegwerpmateriaal
De kinderen van de avondopvang hebben het jaar al knutselend ingezet. Ze maken de leukste dingen met
karton, touw, papier, piepschuim, noppenfolie, lege botervlootjes, restjes stof en breiwol,... Daarom graag
dit verzoek : Hebben jullie thuis wegwerpmateriaal staan waar de kinderen nog iet mee kunnen doen? Laat
maar weten aan juf Lies! Het mag van alles zijn, als 't maar veilig is en leuk om mee te knutselen. Wij zijn er
heel blij mee en jullie vuilbak raakt minder snel gevuld!
Vele groetjes en hopelijk tot gauw,
Elisabeth

flashboem | 19e jaargang | nummer 4 | 27 september 2013 | flashboem@leefschool.be

WE BLIJVEN BOUWEN !
Tijdens de inhuldiging werden “bouwstenen” te koop aangeboden. Zo’n
bouwsteen is een geschenkdoos met 3 speciale bieren erin van elk 75 cl.
Kostprijs € 20. Met de opbrengst zullen extra materialen voor de klassen
aangekocht worden. Er zijn nog “bouwstenen” verkrijgbaar bij Martine en/of
secretariaat.
Alvast heel erg bedankt aan degenen die reeds gesponsord hebben.

flashboem | 19e jaargang | nummer 4 | 27 september 2013 | flashboem@leefschool.be

