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E D I T O R I A A L

AGENDA

Wat ging het weer vlug. Het is alsof de eerste schooldag met onze
kriebels in de buik nog maar net voorbij is. Het waren hele drukke
maanden waarin we veel leerden, speelden, vriendjes maakten,... Er
waren hele mooie eindproducten en onze grootouders werden deze
week ook extra in de watten gelegd. Nu zijn we even toe aan een
een pauze. Even genieten van niet moeten, geen pakketten, geen
dictee,.... Veel spelen in de kleurrijke natuur en genieten van al het
lekkers die de natuur ons te bieden heeft. In dit kader even een
rechtzetting de herfstwerkdag is op 30 november. Dus niet
vergeten aan te passen.

 Zaterdag, 30 novermber 10 ‐13 u :
herfstwerkdag
 Zaterdag, 23 november
spaghettiavond
 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.

Dan wens ik jullie nog een ontspannende vakantie,

MENU

Katrien

 Zie website

DEADLINES
LEEFSCHOOLNIEUWS VAN
MARTINE

 Elektronische inzendingen stuur je
voor donderdag 14.00u naar
flashboem@leefschool.be

Een prettig verlof voor iedereen !

 Inzendingen op papier dienen voor
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Repressief optreden ten aanzien van foutparkeerders:
In de maand september heeft de politie een preventieve actie gevoerd rond fout parkeren van
voertuigen. Op een informatieve manier werden foutparkeerders gesensibiliseerd om in de
toekomst de parkeerwetgeving strikter na te leven. Vanaf heden laat de politiezone regio Rhode
& Schelde echter weten dat zij bestuurders die hun voertuig “lukraak” ergens achterlaten op een
gepaste manier zullen verbaliseren. Zij willen op deze manier sociaal onaanvaardbaar gedrag
een halt toeroepen.

LEEFGROEPBERICHTEN
Leefgroep 1 | De schelpjes
Proficiat Anaïs met je derde verjaardag. Bedankt voor al het lekkers.
Voor iedereen een hele, fijne vakantie.
De schelpjes

Leefgroep 2 | Schildpadjes en kikkertjes
Ons project hebben we afgesloten en we konden zeggen dat het een geslaagd 1e project was.
Iedereen was betrokken en kon er zich echt in vinden. Ik zou zeggen op naar nog zo'n project.
Maar dat zal voor na de herfstvakantie zijn. Deze week hebben we druk in de weer geweest om
iets moois te maken voor onze grootouders: We hebben geschilderd, geposeerd voor onze
mooie foto's en we zijn aan het kokkerellen gegaan om nog een kleine lekkernij te maken voor
onze lieve oma's en opa's, bompie's, meme's en pepe's en de vele andere leuke namen die we
gehoord hebben. We hopen dat ze het een leuke namiddag vonden... maar dat zal wel zeker !
Een fijne deugddoende vakantie toegewenst en geniet van het gezellige herfstweer... .
Toedeloe,
Sofie en Valentine

Leefgroep 3 | De maanvisjes
Hallo iedereen,
Gisteren was het ons grote mooie grootoudersfeest en de kindjes hebben er heel erg van
genoten.
Nu wens ik iedereen nog een super mooie ontspannende vakantie toe!
Geniet ervan!
Groetjes,
Juf Marjolein
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Leefgroep 3 | De zeepaardjes
Hallo iedereen,
We hebben net twee drukke weken achter de rug.
Vorige week vrijdag ging ons eindproduct van ons eerste project door, nl. een dessertenverkoop.
Daarvoor hebben we donderdag en vrijdag nog een hele dag desserten gemaakt,
zodat iedereen zijn bestelling in orde was. Vrijdagnamiddag konden ouders, grootouders,
nonkels, tantes, enz. hun bestelling afhalen en een koffie of thee drinken in ons koffiehuis. En we
kunnen zeggen dat ons koffiehuisje goed vol zat! Het was gezellig en een mooie afsluiter van ons
project.
Bedankt iedereen die desserten heeft besteld en naar ons koffiehuisje is gekomen.
Ook willen we graag juf Kaat (mama van Leonie), de ouders van Ella, de mama van Thebe, de
mama van Andreas, de mama van Lotje en de papa van Iljo, Inga & Jena bedanken om ons te
helpen ons eindproduct te behalen. Een hele grote dankuwel!
Deze week kwamen we echter nog niet tot rust, want donderdag was het ons grootouderfeest!
Een hele week hebben we nog geknutseld voor onze oma's en opa's
en hebben we bij juf Marjolein een leuke dans ingeoefend dat we dan donderdag aan onze
grootouders toonden. Na het optreden konden de oma's en opa's nog genieten van een lekker
stukje taart en koffie.
Na deze twee drukke weken hebben de zeepaardjes zeker hun vakantie verdiend!
Prettige vakantie!
Groetjes,
De zeepaardjes & juf Elke

Leefgroep 4 | De stokstaartjes
Dag 1 : Maandag hebben we opzoekwerk gedaan en godsdienst en zedenleer.
Dag 2 : Dinsdag hebben we spreekwoorden in verband met hout geleerd en zijn we
naar een houtatelier gegaan en dat bedrijf noemt De Korte en Ko.
Dag 3 : Woensdag zijn de kinderen van het vierde en het vijfde leerjaar naar toneel
gegaan. Het derde leerjaar heeft gebreid en niveaulezen gedaan. Het was ook de
expo van Arthur en Mattias over piraten en de verjaardag van Reni.
Dag 4 : Vandaag of morgen gaan we soep maken en ook een bundel maken van ons
opzoekwerk.
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Dag 5 : Vrijdag gaan we de verjaardag van Oona vieren en een leuk spel spelen maar
wat dat is geheim. We gaan ook het speelgoedpaard en het karretje van Helana
maken met houtlijm.
Vele groeten van de stokstokstaartjes en de schrijvers Siebe G en Fil.
Wij willen graag iedereen bedanken die heeft geholpen bij dit project ! DANK U !

Leefgroep 4 | De Gekko’s
Hallo,
Dinsdag hebben we pompoensoep gemaakt. Wij zijn ook begonnen aan het maken van
vleermuisjes binnen het thema “Halloween”. Donderdag werkten we die af.
Woensdag is het vierde naar het toneel “de koer” geweest. Het was heel interessant. We
verwerkten dit met een scènetekening.
Tenslotte danken we Greet en Jan voor de waterfilter in onze klas. BEDANKT !

Aan alle topontwerpers en topmodellen een hele dikke proficiat.
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Leefgroep 5 | De feniksen
Dag beste lezertjes,
Deze week was een toffe week . We zijn de week begonnen met projecten te sprokkelen en
dinsdag zijn we ons in groepjes beginnen voorbereiden voor de reclameronde.
Woensdag zijn de zesdes met de lijnbus gaan zwemmen en de kinderen van het vierde en het
vijfde naar een toneel gaan kijken.
Donderdagnamiddag hebben we toets techniek van ons vorig project gemaakt: hoe organiseer
je een talentenshow Ook vierden we de verjaardag van Pim en Sophie! Nog eens proficiat en
Halloween op vrijdag met al die griezelige monsters...
Om ons berichtje af te sluiten wensen wij iedereen een super‐de‐luxe‐mega vakantie toe.
groeten Alice,Isaura en de feniksen
Gezocht:
Wij zijn nog steeds op zoek naar zaken om onze kring een heel pak gezelliger te maken. Wij
zoeken nog vooral doeken om aan de plafond te bevestigen, tafelkleedjes, eventueel
nieuwe zetels, verlichtingselementen,...
Alvast bedankt!

Leefgroep 5 | De wolkenvangers
Beste lezertjes,
Wij hebben ons deze week verdiept in de wondere wereld van de elektriciteit. We weten nu alles
over open en gesloten stroomkringen, serie en parallelschakelingen . We hebben ook al
gesprokkeld. Wat ons nieuwe project wordt lezen jullie volgende keer.
Fijne vakantie!.

Leefgroep 5 | De feniksen en de wolkenvangers 11.11.11 actie
Bijna 1 miljard mensen lijdt vandaag honger. Dat is 1 op 8. Nog eens 1 miljard mensen heeft
geen toegang tot gezond voedsel. Heel veel kinderen worden daardoor geremd in hun
ontwikkeling. Nochtans is er genoeg voedsel om 1,5 keer de wereld te voeden.Daarom strijdt
11.11.11 tegen honger en voor het Recht op Voedsel.
Ook leefgroep 5 doet mee als school. Op vrijdag 25 oktober is er IK KOOK VAN
WOEDE@SCHOOL. Op deze actiedag drinken leerlingen samen soep terwijl ze te horen en te
zien krijgen waarover de campagne gaat.We willen de leerlingen die dag vragen om “duurzame
boterhammen” te eten op school.
Boze boterhammen. Omdat we “koken van woede” gaan we boze boterhammen maken. We
brengen dus brood en beleg mee zodat we samen een boos lunchpakket kunnen maken om dan
gezamenlijk op te eten. Uiteraard gaan we onze creaties ook fotograferen en op de website van
11.11.11 en de school plaatsen.
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GODSDIENST
Uitnodiging Parochiale startviering
“Dat feest is jou gegund.”
Een vereniging, zomaar iemand, zomaar jij, welkom!
Zaterdag 26 oktober 2013 om 17u
Ankerkerk - Oosterzele

Beste ouders, kinderen en collega’s,

Hierbij nodig ik jullie uit om samen onze school te vertegenwoordigen in de parochiale
startviering. Het zou fijn zijn om er als groep bij te zijn.
Sinds een aantal jaren vindt immers aan het begin van het schooljaar een parochiale startviering
plaats. Een viering waarin alle organisaties en scholen gevestigd op onze parochie uitgenodigd
worden. Bedoeling hiervan is: samen het werk‐ en schooljaar inzetten; een aanmoediging om er
hier samen een aangename leef‐ en werkplek van te maken.

Voor kinderen is dit zeker een aantrekkelijke viering want er is een voortdurende afwisseling van
muziek en zang, enz. Verveling loert niet direct van achter de hoek.

Graag had ik vernomen met hoeveel kinderen, ouders enz. we die dag onze school
vertegenwoordigen. Geef mij een seintje via de inschrijfstrook of via annsjongers@hotmail.com

Tot dan!
Juf Ann

Inschrijfstrook – parochiale startviering – zaterdag 26 oktober 2013

………………………………………………. (naam kind)zal met ……… personen aanwezig zijn in de parochiale
startviering.
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SPORTNIEUWS : SVS
Graag wil ik op de eerste plaats de papa van Joben bedanken voor het vele sportmateriaal dat
we hebben gekregen.
We hebben er al heel veel gebruik gemaak.
Dank je wel!!!!
Volgende activiteiten zouden er plaats vinden op woensdagnamiddag.
Kinderen krijgen steeds tijdig bericht van juf Marjolein om zich hiervoor in te schrijven.
November:
‐ 1ste‐2de leerjaar: Gymland: Scheldewindeke: 6/11/2013
‐ 3de tot 6de leerjaar: Swimmathon: Geraardsbergen: 27/11/2013
Januari:
‐ 5de ‐ 6de leerjaar: Badminton dubbel: Scheldewindeke: 22/01/2014
‐ 3de tot 6de leerjaar: Zwemmen: Geraardsbergen: 29/01/2014
Februari:
‐ 3de ‐ 4de leerjaar: Tussen 4 vuren: Zottegem: 5/02/2014
‐ 5de ‐ 6de leerjaar: Netbal: Scheldewindeke: 26/02/2014
Maart:
‐ 3de ‐ 4de leerjaar: Badmintoninitiatie: Scheldewindeke: 19/03/2014
‐ 1ste ‐ 2de leerjaar: Dans: Zottegem: 26/03/2014
‐ 3de tot 6de leerjaar: Ijsschaatsen: Liedekerke: 26/03/2014
Mei:
‐ 5de ‐ 6de leerjaar: Mini‐voetbal: Scheldewindeke: 21/05/2014
Juni:
‐ 1ste ‐ 2de leerjaar: Kidstennis: Geraardsbergen: 18/06/2014
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OPROEP : EEN TOTEMPAAL VAN DE LEEFSCHOOLCEDER
Dag alle ouders van de leefschool,
Nog niet zo heel lang geleden stond op de plaats van de nieuwbouw een reus van een ceder...
We hebben er uitgebreid afscheid van genomen maar om hem toch in ere te houden leek het mij
leuk om samen een totempaal te maken uit een van zijn zijtakken. Een totempaal voor en door
de leefschool. Eén van de (grote) zijtakken is daarvoor opzij gelegd en ligt geduldig te wachten
op zijn nieuwe bestemming!!
IEDEREEN die zin heeft om mee te ontwerpen, tekenen, zagen en kappen aan die totempaal is
welkom!!!! We zouden een eerste fase doen enkel met ouders (ontwerp en grote stukken eruit
halen met kettingzaag...) om er dan in een latere fase aan te werken met de kinderen op school.
Dus iedereen die zin heeft om mee te werken en die zin heeft in een paar gezellige avonden is
welkom!!!! Breng je houtbeitel en hamer mee, ideeën, ontwerpen en misschien ook iets lekker
om te drinken/sneukelen... 
Eerste data: woensdagavond 13 november vanaf 20u en maandagavond 18 november vanaf
20u...
Iedereen die zich geroepen voelt kan best een mailtje sturen naar mij:
astercaemaert@hotmail.com
De eerste sessies zullen doorgaan in de Roosbroekstraat 10, 9860 Scheldewindeke in ons
atelier!!
Hopelijk tot dan!!
Aster (mama van Tristan en Siel)
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LEERLINGENRAAD
Verslag leerlingenraad dinsdag 22 oktober 2013.

Vertegenwoordigers:
Zeepaardjes

Leonie Vande Velde

Annelot Renshofer

Maanvisjes

Linde Haesaert

Hasse Vandaele

Stokstaartjes

Fil Nachtergaele

Jinne Haenebalcke

Gekko’s

Jan‐Pieter Stevens

Lena Roels

Feniksen

Isaura Platteeuw

Katrijn De Clercq

Wolkenvangers

Tosca De Bock

Paco Baert

Hartelijk welkom in de leerlingenraad. Bij de kinderen van leefgroep 3 noteert de juf gedurende
de voorbije periode alle zaken die betrekking hebben op de leerlingenraad op een blad. De
kinderen van leefgroep 3 brengen dit blad dan mee naar de leerlingenraad. De kinderen van
leefgroep 4 en 5 hebben een brievenbus/doos/schrift waarin alles kan genoteerd worden. Zij
brengen eveneens deze ideeën/vragen mee naar de leerlingenraad.

Aanpassen van het regelbord (rood/groen) : bordjes werden bekeken met de kinderen. Op
termijn zal er mogelijks nog een bordje voor de zandbak en de tipi moeten gemaakt worden.
Indien er nog bordjes nodig zijn voor een vlotter verloop tijdens de pauzes /opvang dan kan dit
doorgegeven worden aan Martine. Martine koopt groene tape aan om de boord te herstellen.
Katrijn en Tosca zullen deze netjes na de vakantie opkleven.
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Wat met de zandbak ? Deze zal verwijderd worden. Op die plaats komt een grasveldje. In het
voorjaar komt de tipt daarop, uiteraard na het herstel van de tipi. Op termijn zullen ook
leefgroep 3 aan hun klas 2 moestuintjes aanleggen in bakken (cfr. kleuters) . Aan het huisje is er
steeds modder. Ook de kruidentuintjes blijken moeilijk te onderhouden. Daarom zal er op die
plaats ruimte gemaakt worden om nieuwe afsluitbare zandbakken aan te leggen. De opbrengst
van de spaghettiavond zal gebruikt worden om de zandbakken en het zand aan te kopen.

Nu Djuro afwezig is gelieve Martine te verwittigen indien de vuilbakken vol zijn. Deze worden
dan leeggemaakt door Rozemarijn, Carine of Christine.

Bekers in de opvang: Martine neemt dit verder op met Rozemarijn/Elisabeth. Graag bekers
verzamelen in een bakje en regelmatig laten afwassen.

Varia: Waarom is er een inkom/uitgang in de refter ? Waarom worden beide deuren niet
helemaal geopend ? Wanneer mogen de kinderen van de lagere bij de kleuters en wanneer niet ?
Martine neemt dit mee naar het team.
Volgende leerlingenraad gaat door op dinsdag 19 november 2013.
Martine
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RECHTZETTING
GREENTEAM : HERFSTWERKDAG OP 30/11/2013

‐

Herfstwerkdag‐Greenteam:

Dag lieve mensen allemaal,
Nieuws vanuit het Greenteam ...
Het nieuwe gebouw is af, de klassen zijn prachtig ingericht en de kinderen al helemaal thuis. Nu
de terreinen errond nog en dan zijn de sporen van de vele en zware werken uitgewist!
Het braakliggend terrein naast het kippenren wordt in het voorjaar in orde gebracht door de
Scholengroep.
Het terrein dat grenst aan de ramen van Marjolein, Elke en Kaat wordt een grasveld waar de
kinderen vrij kunnen op spelen en we gaan ook zorgen voor verhoogde bakken waar de
Maanvisjes en Zeepaardjes naar hartelust kunnen in tuinieren. Ook de 2 houten banken en de
vilten tipi zouden daar een plaats krijgen. De grote zandbak die daar nu is moet verwijderd
worden.
Want een zandbak op scholen kan enkel nog regelmentair in orde zijn indien ze, omwille van
hygiëne, volledig afgesloten kan worden.
Enig zoek‐ en denkwerk leverde op dat we het best een aantal kleinere zandbakken met deksel
kunnen plaatsen. Deze zandbakken zullen worden geplaatst waar de Kruidentuin nu is,
aangezien het onkruid er weliger tiert dan de kruiden :‐)
In de herfstvakantie komt een grondwerker deze stukken grond nivelleren.
De onkosten voor dit nivelleren, de zandbakken en de groentebakken worden gedragen door
het Oudercomité en zullen geworven worden vanuit de opbrengst van het Spaghettifeest.
Hartelijk dank daarvoor!!

Dus volgende puntjes heel aandachtig lezen en memoriseren ...
*Neem je tante, buurvrouw en vrienden vast en kom op school heerlijke spaghetti eten op
zaterdag 23 November! De opbrengst gaat zoals steeds integraal naar een nog rijkere en fijnere
schooltijd voor je kind!
*Juf Kaat zoekt nog steeds helpende handen die kunnen naaien om de tipi te herstellen.
*In de herfstvakantie komt de grondwerker de kruidentuin verwijderen, dus wie er planten uit
wil... kom ze maar uitspitten!
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*En last but not least : hou zaterdag 30 november van 10 tot 13h vrij om mee te komen
helpen op onze 10de herfstwerkdag.
Onder het mom van 'vele handen maken licht werk', 'samen staan we sterk', 'ieder van ons
heeft een kind dat graag speelt op een fijne propere buitenspeelruimte' enzovoort ... !
Info of vragen? katrijn@leefschool.be

MOS / BRENG DE HERFST IN HUIS
Joepie, herfstvakantie in zicht. Dolle herfstpret verzekerd. Je kan de herfst en zijn vruchten ook
thuis bij je binnenbrengen. Wil je je huis in een herfstkleedje steken dan kan je met natuurlijke
herfstmaterialen heel wat sfeer maken. Maar ook in je keuken kan je de herfst heerlijk laten
geuren. Met seizoensgebonden groenten en fruit valt er immers heel wat te bereiden.
Pompoenen zijn nu op zijn best en kunnen voor dubbel gebruik ingezet worden, wat dacht je van
een uitgeholde pompoen waarvan we het vruchtvlees gebruiken voor een heerlijk soepje en wat
rest als decoratie.
Ook de ‘Durondeau’ peren zijn nu op zijn best en zijn heerlijk in dessertjes overgoten met
chocoladesaus of gestoofd als bijgerechtje.
Maar er zijn nog zoveel andere seizoensgebonden producten te vinden.
De twee belangrijkste voordelen zijn:
 Je eet gevarieerd.
 Je ecologische voetafdruk krimpt er aanzienlijk door.
Alles over seizoensgebonden producten is terug te vinden op de website van VELT(Vereniging
Ecologisch Leven en Tuinieren): www.velt.be alsook op de website van EVA (Ecologisch
Verantwoord Alternatief) www.vegetarisme.be.
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INFOMOMENT OVER TAIJI CHUAN

RUGGENSTEUN vzw
Voor Mensen Met
Chronische Rugproblemen
Nodigt u uit op een info-namiddag over

‘Taiji chuan’
bij

RUGPIJN
Spreker: John De Poorter

Zaterdag 9 november om 14 uur
CM-gebouw
Sint Jozefsplein 7 – 9700 Oudenaarde
Inkom gratis en iedereen is welkom!
Info

Katrien Maes: 0497/ 37.84.81 – katrien_maes@live.be
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