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E D I T O R I A A L
De herfst heeft nu echt zijn intrede gedaan : eikels op de grond en
soms op je hoofd, herfsttafels in de klas, blaadjes die dwarrelen en
de wind die ons doet rillen. Waar we ook van gaan rillen, is van het
onrecht op onze aardbol. In de voorbije week stonden we stil bij
het verschil tussen Noord en Zuid, tussen arm en rijk. We aten dan
ook met plezier onze heerlijke, gesmeerde boterhammetjes op met
heerlijke fairtrade choco. In deze flashboem vind je nog meer tips. Je
begint er zelf van te ” koken.”
Smakelijk, Katrien

LEEFSCHOOLNIEUWS VAN
MARTINE
Oproep kandidaten Raad van Bestuur
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).
Rol van de klasouder:

AGENDA
 Dinsdag, 15 oktober
leefgroepvergadering
Leefgroep 5 :18u‐19u
Leefgroep 4: 19u‐20u
Leefgroep 3:20u‐21u
 Vrijdag, 18 oktober : praatcafé
 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

We verwachten wanneer onze ouders met een vraag /bedenking
zitten dat zij deze rechtstreeks opnemen met de juf en/of directie.
Zi
b i
Indien dit om een of andere reden niet lukt kan de klasouder ingeschakeld worden. De klasouder geeft zo
snel mogelijk via mail of rechtstreeks de vraag/bedenking door aan de juf. De juf bepaalt of de
vraag/bedenking voor haar, het team of directie is.
Is de vraag/bedenking voor de klasjuf dan geeft de juf de klasouder en de betrokken ouder antwoord via
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mail of rechtstreeks.
Is de vraag/bedenking voor het team dan noteert de juf dit op de agenda van het eerstvolgende team. In
het team wordt de vraag/bedenking beantwoord. De juf die de vraag/bedenking heeft ontvangen geeft het
antwoord door aan de klasouder en de betrokken ouder via mail of rechtstreeks.
Is de vraag/bedenking voor directie dan geeft Martine de klasouder en de betrokken ouder een antwoord.
Taakomschrijving van de klasouder:
Het klasouderschap is een engagement naar de school, net zoals het meehelpen bij leefschoolactiviteiten,
ondersteunen van de klaswerking, … De klasouder is doorgeefluik naar de bevoegde personen (zie
hierboven).
We verwachten van de klasouder:
‐ een zekere aanwezigheid/beschikbaarheid op school
‐ aanwezigheid op de oudervereniging
‐ aanwezigheid op praatcafé’s
‐ aanbrengen van items voor de leefgroepvergadering
‐ ondersteuning in de projectgroep door mee op zoek te gaan naar mensen.
Een vertrouwensrelatie tussen klasouder en juf is essentieel.
Kiezen van de klasouder:
T.e.m. 22 oktober kunnen kandidaturen ingediend worden bij de juf/Martine. Indien er slechts één
klasouder kandidaat is dan wordt deze automatisch gekozen. Indien er meerdere ouders klasouder willen
zijn dan wordt op het eerstvolgende team de klasouder per juf vastgelegd voor het lopende schooljaar. In
de eerstvolgende flashboem wordt gekozen klasouder (naam + mailadres) per klas doorgegeven.
Aan de deur van de klas wordt door de juf de foto van klasouder + naam + mailadres opgehangen.

Parkeren rond de school.
Door de werken in de Keiberg zijn er extra auto’s in de Groenweg. Weet dat er nu nog steeds vrije
parkeerplaatsen zijn op de parking op de hoek van Groenweg/Keiberg. Hierdoor kan je je dag alvast een
rustiger start geven en die korte wandeling doet vaak wonderen.
Martine
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LEEFGROEPBERICHTEN
Leefgroep 1 | De schelpjes
Lieve mensen,
We hebben kabouters in onze klas! Zo leuk om te leren hoe kabouters leven. Ze verzorgen dieren, maken
houten huisjes in de bomen, ze koken, dansen, schilderen,... Ze gelijken zoveel op ons! We hebben geen
enkel probleem om ons in te leven in die schattige kleine wezentjes.
We hebben deze week iets ongelooflijks meegemaakt. We zijn op bezoek geweest bij Stella. Zij woont in
een manège. Kobe en Bert (papa's van Stella en Wolf) hebben ons de kans gegeven om op een paard en
pony's te rijden.
We vonden het heel spannend, sommigen onder ons waren zelfs bang maar zijn toch heel blij om het
meegemaakt te hebben. Bedankt Kobe en Bert voor deze onvergetelijke voormiddag.
Nog een oproep:
Zaterdagvoormiddag 19 oktober willen we graag onze klas oppimpen van 10u tot 12u. Laten jullie
weten als je het voelt kriebelen om mee te helpen?
Allerlei herfstspulletjes zijn zeker welkom. Gelieve alles goed te naamtekenen.
Er zullen foto's volgen van het paardrijden!
Tot volgende week,
lieve groetjes,
Nele

Leefgroep 2 | Schildpadjes en kikkertjes
Deze week was een week waar iedereen naar uitkeek want we zijn dinsdag naar de 'echte' brandweer
geweest: we hebben alle voertuigen en materiaal gezien, een ritje mogen maken in een brandweerwagen
met lichten en sirene aan en het leukste... we hebben mogen water spuiten. Wees gerust er was geen
brandje hoor, we hebben de straat eens gespoeld.
Vorige week was er ook al zo'n leuke uitstap naar de manege van Timpe's ouders. Daar hebben we veel
werkvoertuigen gezien: een tractor met kar, een kniklader,een bobcat,een paardenvrachtwagen, een
motor en een voertuig van vroeger... de paarden natuurlijk! Verder hebben we deze week veel geknutseld
aan onze voertuigen van kartonnen dozen en rollen en hebben we geprobeerd om deze echt te laten rijden.
Bij de enen is dit beter gelukt dan bij de andere. En een feestje hebben we deze week ook nog gehad, nl van
Jurre want die is 4 jaar geworden. Proficiat en bedankt voor de traktaties.
Toedeloe,
Sofie en Valentine
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Leefgroep 3 | De zeepaardjes
Hallo iedereen
Eerst en vooral willen we graag de mama van Toon bedanken die ons lekkere
vanillepudding heeft leren maken. Ook de mama van Hanne bedanken we omdat zij
samen met ons lekkere chocolademuffins heeft gemaakt. En de papa van Iljo, Inga & Jena willen we samen
met Sanne bedanken voor het helpen bij het maken van lekkere
wafeltjes! Het was weer eens lekker smullen!
Deze week hebben we nog wat verder gekeken naar de weg van een cacaoboon tot een reep chocolade, en
vrijdag gaan we nog eens 3 lekkere desserten maken: chocomousse, cake en 'het recept van Jantje'.
Daarnaast hebben we deze week ook uitnodigingen en affiches gemaakt voor ons eindproduct, want ons
project 'hoe maak je een dessert?' loopt op z'n einde en het eindproduct nadert!
Als eindproduct wilden de zeepaardjes een dessertenwinkeltje openen, waar ouders, vrienden, familie
kunnen proeven van hun zelfgemaakte dessertjes!
Ons dessertwinkeltje zal gevuld zijn met desserten die jullie kunnen bestellen.
Jullie kunnen kiezen uit onderstaande desserten:
‐ chocomousse
‐ vanillepudding met gecrumbled speculoos
‐ vlaai
‐ wafeltjes

Willen jullie één of meer dessertjes bestellen, geef dan onderstaand strookje ten laatste maandag
14/10 ingevuld mee aan jouw zeepaardje samen met het totaalbedrag, zo kunnen wij op voorhand
inschatten hoe druk het eraan toe gaat in onze keuken :)
De bestellingen kunnen afgehaald worden op vrijdag 18 oktober en graag nodigen wij jullie dan ook uit om
tussen 13u30 en 14u30 een koffie of warme chocomelk te drinken in ons koffiehuisje. De bestellingen
kunnen afgehaald worden tot 16u.
Nog even vermelden dat de eventuele winst van dit project naar klasmateriaal gaat, waaronder bv.
spelletjes voor in hoekenwerk.
!Belangrijk: Om het eindproduct geslaagd te maken, hebben wij nog hulp nodig van
3 ouders die donderdag 17/10 een hele dag (of een paar uur) kunnen komen helpen bij het maken van
chocomousse en vlaai. En daarnaast hebben we ook nog hulp nodig
van 3 ouders die willen helpen op vrijdagvoormiddag 18/10 met het maken van vanillepudding en
wafeltjes. Wie graag wil/kan helpen, gelieve het te noteren in de agenda van jouw zeepaardje of een mail te
sturen naar elke@leefschool.be.
Alvast bedankt!
Hopelijk tot in ons koffiehuisje!
Groetjes,
De zeepaardjes

flashboem | 19e jaargang | nummer 6 | 11 oktober 2013 | flashboem@leefschool.be

Leefgroep 3 | De maanvisjes en zeepaardjes

Deze week was er weer ons maandelijks yoga momentje. Deze keer trokken we naar de dierentuin en
probeerden we zoveel mogelijk dieren te bevrijden. Dit door de passende yogahoudingen aan te meten.
Sommige lukten al iets vlotter dan de andere.
Dinsdag heten we jullie van harte welkom op onze tweede leefgroepvergadering om 20u. Op het agenda
staan volgende punten: toelichting bij de taakomschrijving van een klasouder, vragen ivm niveauwerk en
projectwerk van jullie en andere vragen ivm de algemene werking van leefgroep 2.
Mvg Marjolein, Elke en Kaat

Leefgroep 4 | De stokstaartjes
Week 30/09‐04/10
Maandag hebben we met het houten speelgoed gespeeld.
Dinsdag zijn we naar de bieb geweest en Noa haar verjaardag gevierd.
Woensdag is het onze eerste expo geweest. Het was die van Liesl en Helena over dansen.
Donderdag zijn we op uitstap naar het speelgoedmuseum in Mechelen geweest.
Vrijdag hebben we Nikki zijn verjaardag gevierd. Hij had ook leuke kussens bij voor in onze
schildpaddenhoek.
groetjes,
Helena en Liesl
Week 7/10‐ 11/10
Maandag hebben we de bundel van het speelgoedmuseum afgewerkt en verbeterd.
Dinsdag was de turnles leuk, we speelden een balspel met buskruit.
We hebben ook een grote toets gedaan en daarom mochten we woensdag veeeeeeeel breien ! Joepi !
Vandaag, donderdag hebben we Siebe V zijn verjaardag gevierd. We hebben pannenkoeken gegeten en
chocomelk gedronken. Het was heel lekker !
Morgen gaan we naar Aster en daar gaan we speelgoedjes maken uit hout.
groetjes,
Mattias en Zara

Leefgroep 4 | De gekko’s
Week van 30/09‐04/10
Ons project is : Hoe organiseer je een modeshow ?
We hebben donderdag kledij gemaakt. Ze zijn bijna af.
We hebben ook vorige week ons voorblad gemaakt en de vragen verdeeld.
Donderdag heeft Iluna haar oma tot 12 uur gewerkt. Yorun en Jade
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Leefgroep 5 | De feniksen
Dag lieve lezertjes,
Wij hebben al een heel drukke week achter de rug. Wij zijn allen gestart met de toetsen ;)
Tijdens ons project hebben we onze techniekzaken uitgevoerd: stopmotionfilmpje, mini‐gordijntjes voor
een podium en een mini‐podium. Wat een bedrijvigheid dinsdagnamiddag... ;‐)
We hebben ook stickers en affiches gemaakt voor de 'smeer ze' actie. Dat is een actie voor de boeren in
Peru opdat ze eerlijk zouden worden betaald. ;) ;)
Als je zaterdag naar de Oxfam werelwinkel gaat, en je brengt een lege pot chocopot binnen, krijg een volle
terug. Super toch ;)
Daaaaag!!!
Chiel, Martijn en juf Sofie

Leefgroep 5 | De wolkenvangers
Vorige week donderdag hebben we onze talentenshow gehad. Het was super tof! We bedanken alle
kinderen voor hun goede inzet.
Het was week van de fairtrade. We keken een filmpje over koffieplantages in Peru en nadien mochten we
slogans, etiketten en affiches ontwerpen. Vrijdag kregen we boterhammetjes met (h)eerlijk smeersel!
In de techniekles ontwierpen we in groepjes een systeem om gordijntjes open en dicht te trekken. We
voerden dit uit in een miniatuurmodel. Het was goed gelukt!
Groetjes,
Minie en Tosie (=Marie en Tosca)
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BEDANKT : SMEER‐ZE‐ACTIE
Bedankt – aan alle ondersteuners van de smeer ze‐ actie!

Graag willen we de smeermama’s van het eerste uur –Elly (mama van Julie‐ niv4) en Kyra (mama van Reni‐
niv4)‐ bedanken voor hun trekken aan de kar. Daarnaast bedanken we ook Roswitha (mama van Linde‐
niv1, Ruben‐ niv4 en Astrid‐ niv6), Elsje (mama van Niels D.‐ niv2) en Katrien (mama van Maïté‐ niv 3 en
Anaïs‐ kleutertjes) omdat zij mee op de kar sprongen en enthousiast lekkere en eerlijke boterhammetjes
smeerden voor de kinderen van de lagere.

Ook een pluim voor onze kleuterjuffen die enthousiast deze actie ondersteunen bij de kleuters. Eveneens
ook een hele dikke merci aan Juf Izabel die voor beeldmateriaal zorgt en dit post op de blog van de Smeer
ze‐actie van Oxfam.

Dankzij jullie werd deze actie een groot succes!

Het leefschoolteam.

Week van het bos – van 13 tot 20 oktober 2013
Zaterdag ruilen we als afsluiter van de week van de Fair Trade onze lege chocopot in voor een volle in de
wereldwinkel. Zondag ruilen we de week van de Fair Trade in voor de week van het bos. Overal in
Vlaanderen zijn er dan leuke bosactiviteiten voor groot en klein.
In samenwerking met Pasar gaat er zondag een activiteit door in het bos van het Blauw Kasteel. meer info
hieromtrent vindt je via www.pasar.be/openbosdag.
De week van het bos wil dit jaar het initiatief Natura‐2000 in de kijker zetten. Natura‐2000 is een Europees
project, waarbij alle landen in Europa grote inspanningen leveren om zeldzame soorten en hun habitat te
beschermen. In Vlaanderen zorgt Natura‐2000 ervoor dat de boomkikker, de gladde slang, de hamster en
het vliegend hert binnenkort weer in opmars zullen zijn. Tijdens de week van het bos kan op het terrein zelf
gaan kijken hoe dat precies allemaal in zijn werk gaat.
Nog meer weten: www.facebook.com/weekvanhetbos
Week 21 tot 25 oktober 2013: afval‐sorteerweek, je kan deze live volgen op onze leefschool, lees er
meer over volgende week hier in deze rubriek.
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MOS
Oosterzele kookt van Woede op 19 oktober 2013
Iedereen herinnert zich nog wel Sing for the Climate vorig jaar. Dit jaar roept 11 11 11 niet op om te zingen
maar om te koken. Met deze actie vragen ze de aandacht voor de voedselongelijkheid op de wereld.
Ook in Oosterzele kruipen we achter de kookpotten.
Je kan je laten verleiden om te proeven van een lekker potje soep aan de bib (10u ‐ 12u) of op de parking
van de Carrefour op zaterdag 19 oktober tussen 10u ‐ 14u.
"Kook" met ons mee en laat zo zien dat jij de voedselongelijkheid ook een onrecht vindt!
Hopelijk tot
dan

Wereldwijd lijden 870 miljoen mensen honger. Toch wordt er genoeg voedsel
geproduceerd om de wereld 1,5 keer te voeden. Ga jij daar ook van koken?
Wat kan jij doen voor een wereld zonder honger?
Minder vlees eten: vleesproductie verbruikt veel water en legt beslag op land voor
veevoeders. Voor 1 calorie rundvlees heb je 18 calorieën uit planten nodig. Als die 18
calorieën rechtstreeks naar mensen zouden gaan i.p.v. naar veevoeder, dan zouden
meer mensen kunnen eten.
Zoveel mogelijk lokaal geteelde groenten en fruit eten: “voedselkilometers” vreten
fossiele brandstoffen en zijn slecht voor het klimaat.
Seizoensgroenten‐ en fruit kopen: hoe minder energie nodig om serres te verwarmen
en voedsel te transporteren, hoe beter.
Kiezen voor duurzaam geteelde, biologische landbouwproducten: die belasten het
milieu veel minder.
Fairtrade kopen: daarmee ondersteun je kleine boeren en coöperatieven in het
Zuiden.
Geen eten verspillen: niet meer kopen dan nodig. Per jaar gaat per Vlaming 370kg
voedsel verloren. Een enorme verspilling aan energie, water en grond.
Verpakkingen vermijden die overbodig en niet duurzaam zijn: ook die dragen bij tot
energieverspilling.
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Toon je verontwaardiging door te komen proeven van de “Ik Kook Van Woede”‐soep op
zaterdag 19 oktober in Scheldewindeke. EVA Oosterzele serveert je graag een
kommetje warme soep aan de bib tussen 10.00u en 12.00u en ook aan de Carrefour
deelt een groep 11.11.11‐sympathisanten een lekker soepje uit tussen 10.00u en
14.00u OF je kan zelf nog een soepactie op poten zetten!
Toon je verontwaardiging door zelf een Angry Food Face te maken op
http://www.ikkookvanwoede.be/galerij en die te verspreiden onder je vrienden. Vraag
hen om hetzelfde te doen, want hoe meer bordjes er op de website van 11.11.11 staan,
hoe sterker het signaal naar onze politici!
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GEZOCHT VOOR ONZE JONGSTE KLEUTERS
Hallo,
wij zijn op zoek naar jongensonderbroeken, kousen en lange broeken voor de jongste kleuters.
Alvast bedankt!

GEZOCHT : TIPI HERSTELLERS

We willen graag de tipi die een paar jaar geleden met enkele ouders en leerlingen werd gevilt, in de lente
van 2014 een vaste plaats geven in de huidige zandbak voor de nieuwbouw.
Maar deze zou eerst wat hersteld moeten worden en een voering moeten krijgen. Daarom zijn we op zoek
naar enkele handige mama's en papa's die hier graag willen aan meewerken.
Kandidaten kunnen zich steeds melden bij juf Kaat. We kijken dan samen naar een passend moment om af
te spreken.
Tot binnenkort juf Kaat!

INFO : GEBRUIK SOCIALE MEDIA
Op 17 oktober om 20.00u is er in de bibliotheek van Scheldewindeke een infomoment rond “internet en
privacy” waarbij je een actueel overzicht krijgt van de gevaren voor je privacy bij het gebruik van internet en
sociale media.
Inschrijven kan via bibliotheek@oosterzele.be
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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
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PRAATCAFE

**PRAATCAFE**PRAATCAFE**
Aan alle ouders en kinderen van de Leefschool.
Vergeet niet volgende datum in jullie agenda’s te noteren:

VRIJDAG 18 OKTOBER ‘13
(Na het forum)
nodigen we jullie uit op ons eerste Praatcafé!!!
Gezellig het weekend inluiden met een drankje en hapje, of
gewoon lekker bijkletsen. En voor onze nieuwkomers dé
ideale manier om andere ouders te leren kennen …
HEEL GRAAG TOT DAN !!!

DESSERTENVERKOOP : ZEEPAARDJES
Uitleg : zie projectnieuws zeepaardjes

Ik, ………………………………………………(naam) wil graag de volgende desserten bestellen:
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……. X chocomousse (€1/potje) = € ……..
……. X vlaai (€1/stukje vlaai) = € ……..
……. X wafeltjes (€1/5 wafeltjes) = € ……..
……. X vanillepudding met gecrumbled speculoos (€1/potje) = € ……….

Ik geef dit strookje samen met het totaalbedrag van € ………….. af ten laatste op
maandag 14 oktober.
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