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E D I T O R I A A L

AGENDA

Beste mensen,
Het was weer een drukke week in de leefschool. Er werd hard
geoefend voor de talentenshow, ergens anders werd een naaiatelier
geopend, kaboutertjes zochten de herfst (liever gezegd schelpjes),
heerlijke geuren vulden onze gangen … Je kan dit allemaal in detail
lezen in deze flash‐boem. Vergeet zeker niet aandachtig het
ouderverslag te lezen. Er staat van alles op het programma waar we
samen onze schouders kunnen onder zetten en zo onze leefschool
laten bloeien in vrede. Dit past dan zeker terug in deze tijd : de
vredesweek.
Katrien

NIEUW NUMMER DJURO

Nieuw GSM‐nummer van bus Djuro

0470/499157
Minstens 1 dag vooraf vraag of wijziging melden
via sms.

LEEFSCHOOLNIEUWS VAN
MARTINE
‐

Enkele bijkomende oproepen:
1. De oudervereniging van de leefschool wil graag een
avond organiseren ivm sociale media. Hebben jullie
specifieke vragen ? Zijn er suggesties naar gastsprekers toe ?

 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
dag
 woensdag 11 juni 2014:
Pedagogische studiedag:
muzische vorming: klei + link met
vernieuwd leerplan.

MENU

2. Voel je je geroepen om een klusje te doen op de leefschool ? vb. kastje in elkaar steken, bord
ophangen, muur verven,…
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3. Wens jij klasouder te worden na het lezen van de taakomschrijving (zie bijlage verslag
oudervereniging) ?

Geef in al deze gevallen je naam door aan Martine.

‐

Binnenkort zullen de schoolraden nieuwe leden van de raden van bestuur
kiezen. De raad van bestuur heeft verregaande bevoegdheden inzake algemeen
beleid, pedagogisch beleid, personeelsbeleid, materieel en financieel beleid met
betrekking tot de organisatie van het GO! in eigen regio .Voor elke raad van
bestuur worden 6 stemgerechtigde leden verkozen. Vanaf 1 april 2014 zullen
deze de bevoegdheden van de huidige raden van bestuur overnemen
gedurende de 4 daaropvolgende jaren. In principe kan iedereen die het
pedagogisch project van het GO! mee vorm wil helpen geven zich kandidaat
stellen. Bij het opnemen van het mandaat moet wel aan een aantal decretale
voorwaarden voldaan zijn en zijn er een aantal onverenigbaarheden zoals onder
meer het uitoefenen van een politiek mandaat. Heb je hiervoor interesse dan
kan je je kandidaatstelling uiterlijk op 23 oktober 2013 indienen via het
formulier KRVB1 (te bekomen bij Martine).
Mvg,
Martine

LEEFGROEPBERICHTEN
Leefgroep 1 | De schelpjes
Dag allemaal,
Hier het wekelijkse nieuws vanuit de Schelpjesklas :‐)
Als beelden je meer aanspreken dan woorden vergeet dan niet te kijken op de fotopagina : we hebben er
wat foto's van onze dagdagelijkse klaswerking opgeplaatst. Je kan er ook enkele foto's vinden die na elkaar
getrokken zijn van Mona die aan het knippen is.
Het geeft je een beeld van hoe alle dingen die voor ons zo vanzelfsprekend zijn ooit moeilijk en helemaal
niet voor de hand liggend waren ;‐)
En nu we het toch over Mona hebben; ze was donderdag jarig en dat werd gevierd met een bananenkroon,
veel zoentjes, dansen, zingen en driemaal Hiep hiep hiep HOERA!
De andere dagen stonden in het teken van het beleven van de herfst. We wandelden rond in de schooltuin
en vonden allerlei vruchten, paddenstoelen en bladeren, wat een rijkdom! En wat ruikt het nu lekker buiten!
En nu we toch op stap waren gaan we volgende week dinsdag onze blik verder verruimen en gaan we op
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bezoek naar de manège van de papa van Stella. Ze vertelde al in geuren en kleuren dat er een paard is dat
niet steeds zo lief is. We zijn alvast benieuwd om die deugniet te ontmoeten!
Op de vorige leefgroepvergadering hadden Nele en ik het over een werkmoment dat we wilden
organiseren. Een werkmoment met een dubbele agenda : enerzijds onze klas wat 'oppimpen',
anderzijds; het bevorderen van het contact tussen de ouders onderling en tussen de ouders‐begeleiders.
Dat kan dus enkel maar een win‐winsituatie zijn :‐)
Voor dat moment hebben we allerlei klusjes opgelijst die wachten op handige of enthousiaste handen.
Enkele ervan zijn : de deur afwrijven en herschilderen, de 'raampjes' van de keukenhoek decoratief
versieren, de gordijntjes daar weer ophangen, allerlei boor‐ en vijs‐ en bevestigingswerkjes in hout en in
steen, ...
Wie graag zaterdag 19 oktober van 10 tot 12h wil komen meehelpen ... misschien verloopt het werken het
efficients als we op voorhand bekijken welk werkje je op jou wil nemen en afspreken wie wat doet en met
welk materiaal?
September is voorbij; de eerste maand van het nieuwe schooljaar met veel zon en warmte. Veel nieuwe
kind‐ en oudergezichten; hopelijk voelen jullie je al wat thuis op onze school.
Groetjes, Katrijn.

Leefgroep 2 | Schildpadjes en kikkertjes
Tuuta tuuta, gaat het in de klassen. Er wordt ontzettend veel gespeeld met de verschillende voertuigen. We
hebben ze ook al geteld, gesorteerd en leren tekenen met vormen. Deze week hebben we met vilt een
herfstblaadje gemaakt. Deze kwam in een grote boom te hangen die nu te bezichtigen is in het cc De
Kluize. Daar konden we dinsdag genieten van een prachtige toneelvoorstelling waar de papa van Jits in
meespeelt. Volgende week is het dan zover: we brengen een bezoek aan de brandweer van Merelbeke. Wie
graag meegaat om te begeleiden kan zich opgeven bij de juf.
info: woensdag zal juf Valentine er niet zijn en donderdagvoormiddag juf Sofie. We volgen een nascholing
rond muziek en taal. We zijn volop bezig met het bekijken van wie de klasjes zal opvangen op die
momenten.
Vele groetjes, Valentine en Sofie.

Leefgroep 3 | De zeepaardjes
Hallo iedereen,
We zijn nu al eventjes bezig met ons project over desserten.
Vorige week vrijdag hebben we samen met de papa van Hanne rijstpap gemaakt. En de papa van Inga, Jena
& Iljo heeft ons geholpen om lekkere pannenkoeken te maken. Nogmaals bedankt daarvoor!
Deze week hebben we gezocht naar welke voeding gezond is. Daarvoor hebben we gekeken naar de
actieve voedingsdriehoek. We weten nu dat we veel water moeten drinken en dat bewegen belangrijk is!
Die snoep ‐en koekkast zouden we beter zoveel mogelijk dichtlaten ;)
Deze week gaan we iets gezond maken en vrijdag maken we terug met enkele ouders chocolademuffins,
vanillepudding & wafels. Dat wordt weer smullen!
Groetjes,
De zeepaardjes & juf Elke

flashboem | 19e jaargang | nummer 5 | 4 oktober 2013 | flashboem@leefschool.be

Leefgroep 5 | De feniksen
Beste lezertjes,

Hier de flashboem van de feniksen!!!!!!!
We hebben deze week onze talentenshow gemaakt we hebben er veel werk in gestoken.
Gisteren hebben we de talentenshow voorgebracht(donderdag). Wij hopen dat jullie het leuk vonden. We
hebben ook een film gekeken van Oxfam.
Vrijdag komt de schoolfotograaf.
Ons opzoekwerk is klaar, dus binnen een paar dagen zijn we klaar met ons eerste projectje. We kijken al uit
naar het volgende!
Vele groetjes
Lola, Astrid en de Feniksen

Leefgroep 5 | De wolkenvangers
Beste leefscholertjes
Ons project gaat over talenten zoals u waarschijnlijk wel weet.
De wolkenvangers hebben deze week volop aan hun talentenshow gewerkt.
Het was een geweldige show donderdagavond!
We kregen vorige week ook bezoek van de papa van Giel die ons leerde stripfiguurtjes tekenen.
Hij had ook veel tekeningen bij om aan ons te tonen. Superknap!
We hebben ook een nieuwe zwemmeester! Hij zit in zijn laatste middelbaar L.O.‐sport en doet stage bij
ons.
Het is: Jonathan, de zoon van juf Izabel.
Groetjes Tosca.
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Godsdienst/Zedenleer
Ontmoeten doet er toe!
Vredesweek 21 september – 2 oktober 2013

In het kader van de vredesweek werd er in godsdienst/zedenleer gewerkt rond het thema van de
vredesweek en dit in alle klassen van de lagere. Echte vrede begint eigenlijk net als een echte
ontmoeting. Gekko’s en Stokstaartjes hebben dit als volgt samengevat:

In een ontmoeting:
-

leer je iemand kennen
leer je omgaan met andere mensen
kan je een nieuw vriendje maken
is de ander niet langer een vreemde of onbekende voor je

Ontmoetingen gebeuren:
-

op school
op reis
eigenlijk overal
vaak onverwacht

Echte ontmoetingen kunnen maar:
-

als je openstaat voor de ander met positieve gedachten
als je wil luisteren
door lieve aandacht

Wanneer we echter al op voorhand slechte gedachten hebben over iemand zonder dat we die echt
kennen (= vooroordelen hebben over iemand), dan kunnen we de ander niet echt ontmoeten, en
krijgt die ander geen eerlijke kans. Wanneer het toch nog tot ontmoeten komt, veranderen onze
gedachten soms nog.
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WIELTJESPAD IN DE MAAK
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DE UILTJESBOEKENZAK

l

Lieve Leefschoolouder,
In het kader van consuminderen en gewoon omdat het ons zo leuk leek hebben we de Uiltjesboekenzak
opgestart.
In deze zak zitten 10 boeken.
De bedoeling is dat je uit deze zak de boeken neemt die je interesseren.
Op één voorwaarde : dat je eenzelfde aantal boeken uit uw eigen boekenkast er weer instopt als je eruit
gehaald hebt.
Deze boeken kunnen van alle soorten zijn : romans, kookboeken, kinder‐of jeugdboeken, strips,
informatieve boeken, gedichtenbundel,… en dan weer doorgeeft aan een andere Leefschoolouder.
Het zou fijn zijn als op het einde van dit schooljaar de Uiltjesboekenzak even mee gegaan is met elke
Leefschoolouder.
Dus als je deze mooie zak (dank je Rieke!) in handen krijgt :
veel leesvreugde en vergeet de zak niet door te geven!

Liefs, Katrijn en het Leefschoolteam

flashboem | 19e jaargang | nummer 5 | 4 oktober 2013 | flashboem@leefschool.be

MOS

Week van de Fair Trade – chocopottenactie!

24/08/2012
Wie op 12 oktober een lege chocopot meebrengt, krijgt er een gratis pot Oxfam Fair Trade‐
choco voor 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!
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 in heel wat winkels proeven van fairtradekoffie uit Kivu in Congo.
Oxfam Fair Trade slaagde er in 2011 in om voor het eerst sinds lange tijd weer koffie uit
dit fel geplaagde land te importeren.
En uiteraard organiseren alle winkels weer tal van activiteiten om van deze week een
eerlijk hoogtepunt te maken. Ten slotte kun je nog deelnemen aan de wedstrijd
waarmee je één jaar lang gratis choco kunt winnen.
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.
Honderden miljoenen producenten in het Zuiden en zeven miljard consumenten zijn de
speelbal van een kleine groep bedrijven die zich alles kunnen permitteren.
“Die onevenwichtig verdeelde macht leidt tot mensonwaardige omstandigheden bij de
producenten in het Zuiden. Maar weinigen beseffen dat ook de Vlaamse consument
hier de dupe van is. Eerlijke handel moet eerlijk zijn voor iedereen", zegt Arne Schollaert
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van Oxfam‐Wereldwinkels.
Je krijgt het hele verhaal nog eens uitgelegd in het filmpje 'Alle kaarten op tafel'.
www.allekaartenoptafel.be
(nieuws van de website van Oxfam)

Onze actie: Smeer Ze – vrijdag 11 oktober 2013
Alle kinderen krijgen om 10u25 een boterham met eerlijke
confituur, want wij willen als school de week van de Fair Trade een
warm hart toedragen. Jullie kinderen vertellen er vast meer over,
want in de klas werd dit besproken tijdens Godsdienst/Zedenleer.
VERSLAG VERGADERING OUDERVERENIGING
24 SEPTEMBER 2013
20 U
Welkom
Uit het vorige verslag:
1. Forum voor alle ouders
2. Alle onderwerpen kunnen aan bod komen ( grieven, suggesties,
onduidelijkheden, … ) en worden verder doorgestuurd naar de bevoegde
mensen.

Klasouders
Uit het vorige verslag:
We stellen een systeem van klasouders voor, waarbij elke klas een
afgevaardigde ouder heeft als aanspreekpersoon voor de ouders van die
klas. We verwachten dat deze klasouders ook deelnemen aan de
oudervereniging ( op die manier zijn alle groepen vertegenwoordigd en
weten andere ouders dat hun vraag verder opgenomen zal worden ). Ook
kunnen zij betrokken worden bij de voorbereiding van de
leefgroepvergaderingen.

-

Voorstel per projectgroep 1 ouder ( 2 ouders kan ook )
De oudervereniging schrijft een taakomschrijving uit.
De taakomschrijving wordt nog afgetoetst in het team
Kandidaten kunnen zich voorstellen op de komende leefgroepvergaderingen.
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T AAKOMSCHRIJVING KLASOUDER
Het klasouderschap is een engagement naar de school,
net zoals het meehelpen bij leefschoolactiviteiten, het ondersteunen in de klaswerking, ..
De klasouder is een doorgeefluik naar de bevoegde personen
( klasvraag naar klasjuf, pedagogische vraag naar ouderraad/team, beleidsvraag naar directie, .. ).
We verwachten van een klasouder:







Een zekere aanwezigheid / beschikbaarheid op de school
Aanwezigheid op de oudervereniging
Aanwezigheid op praatcafé’s
Ondersteuning en mee voorbereiden van de leefgroepvergaderingen
Ondersteuning ( of het zoeken nr )in de projectgroep

Sprokkelronde
Uit het vorige verslag:
Alle suggesties voor activiteiten dit schooljaar kunnen aangebracht
worden. Op het einde van de vergadering worden knopen doorgehakt
voor het volledige schooljaar.

-

Kinderfuif
Praatcafés
Inhoudelijke avond ( vb rond sociale media )
Tentoonstelling
Rommelmarkt
Duurzame markt
Wat met 20 jaar leefschool ? Rode draag voor het schooljaar ?
Kledingbeurs
Klusjesteam ( cfr Beverbord )
Dansworkshops gekoppeld aan een kinderfuif
Ontbijt op school ( opbrengstactiviteit )
Wandeltocht
Wintervertellingen
Picknick op school
Boekenmarkt
Ouderfuif
Leefschoolquiz
Leefschoolfeest

Leefschoolkalender
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Uit het vorige verslag:
-

Er wordt een overzichtelijke kalender gemaakt waarin ALLE
leefschoolactiviteiten ( vaste festiviteiten, van de teams, GWP’s, van
de oudervereniging, … ) worden opgenomen zodat er een overzicht
kan gehouden worden over het al dan niet teveel belasten van
leerlingen, team en ouders.

-

De frequentie van de ouderverenigingen wordt verhoogd en dus niet
langer gekoppeld aan de voorbereiding van een grote activiteit
Leefgroepvergaderingen

Team

Grootouderfeest ( 24/10 )

Een leerkracht

Praatcafé ( 18/10 )

Veerle, Els, Sandra, Ingrid

November

Spaghettislag ( 23/11 )

Bart – Sandra – twee
leerkrachten

December

Sint in de klas

Twee leerkrachten

Oudercontact + praatcafé (
19/12 )

Praatcafé: Veerle, Els,
Sandra, Ingrid

Januari

Nieuwjaarsreceptie ( 10/1 )

Martine vraagt na bij Peter
Denolf + 2 leerkrachten

Februari

Dansworkshops + kinderfuif (
22/2 )

Leen D + leerkracht –
Kristy

Maart

Leefschoolquiz + ouderfuif (
22/3)

Guy – Izabel + leerkracht

April

Communie / Lentefeest (
27/4)

Ouders communicanten
en feestelingen vorig jaar

Oktober

Ann/Ellen
mei

Leefschoolfeest ( 17/5 )

Veerle – Elisabeth – Guy
– 3 leerkrachten

juni

Oudercontact + Praatcafé (
24/6 )

Veerle, Els, Sandra, Ingrid

Picknick op de leefschool

Veronique – Ellen –
iemand van team

Juli
augustus
September

–

20 jaar leefschool
Rode draad doorheen alle activiteiten van de leefschool
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Leefschoolfeest: 20 jaar leefschool in de kijker
- Tentoonstelling – duurzame markt - kledingbeurs
- Projectwerking in de kijker
- 5 fasen verwerken ?
- Getuigenissen van afgestudeerden zou ook leuk zijn. Organisatie ?
Inhoudelijke avond
- Leren leren door Paul Maes: niveau 5 en 6 + hun ouders op 3 april
om 19.00u.
- Sociale media ( info verzamelen rond wat zijn de vragen en dan
spreker zoeken )

Vacature
Er is een openstaande vacature voor het voorzitterschap. Wie zich geroepen voelt
kan contact opnemen met Martine. Voorlopig blijft Kristy de vergaderingen leiden en
verslag maken maar in frequentie zoals het nu is. Meer engagement is niet mogelijk.
De vergaderingen werden gepland in functie van een komende grote leefschoolactiviteit. Er werd
afgesproken dat de personen die de activiteit voorbereiden ook de oudervereniging voorbereiden.
Data ouderverenigingen schooljaar 2013 ‐2014
7/11 – 21/1 – 11/3 – 24/4 – 5/6

Mededelingen
Rondvraag
-

Wat met de grond naast de school ? Er zal na de winter een grasperk
aangelegd worden door de Scholengroep.

-

Wat met Greenteam ? Nu het bouwen klaar is, kan Greenteam terug
in actie schieten. De zandbak is een topprioriteit. Voorwaarde is dat
de zandbak moet afgedekt kunnen worden.

-

Wat met de container ? Die verdwijnt (afbraak).

-

Verkiezingen leerlingenraad ? Zijn er criteria ? Is er een
vertegenwoordiging van alle leerlingen? Het team neemt dit verder
mee.

-

De lijnen op de speelplaats en het wieltjespad worden terug
bijgeschilderd o.l.v. juf Sofie De Paepe.

-

Respect voor materiaal bij bepaalde kinderen vaak ver te zoeken …
Via mail koppelen de opvangdames terug aan Martine, we vragen
ook een engagement van de ouders om hun kinderen aan te sporen
om mee op te ruimen. Graag echt concreet maken: ‘ Moet er nog
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opgeruimd worden ? ‘
-

De oudervereninging voorziet een budget van € 100 voor de opvang.

-

1ste schooldag zou wat uitnodigender mogen .. iets aanbieden ? ..
een echte verwelkoming ? Organiseren van een koffiecafé zou leuk
zijn voor ouders. Wie voelt zich geroepen om dit volgend schooljaar
op te nemen ?

-

Gevaar aan de glazen deur. Er is folie voorzien en die zal eerdaags
aangebracht worden.

-

Voorstel rond koekenaanbod vanuit de school of een beurtsysteem
vanuit de ouders. Het voorstel is leuk maar niet haalbaar.

-

Er zijn nog steeds bouwstenen te koop !!!!! Hiervoor kan je langs bij
Martine/secretartiaat.

Met dank voor de constructieve vergadering !
Kristy ( mama Stan, Marik, Jurre )
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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 5 | 4 oktober 2013 | flashboem@leefschool.be

flashboem | 19e jaargang | nummer 5 | 4 oktober 2013 | flashboem@leefschool.be

