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E D I T O R I A A L
Inderdaad, zoals Onno het zo mooi verwoordt, de vakantie zit er
weer op. Het Leefschoolleventje is terug volop aan de gang. Er
wordt weer gezwommen, gezongen, geturnd, gerekend en
“gebingeld”. Dit wordt in het lagere zeker een nieuw werkwoord.
Hebben jullie al onze unieke sjakoskeskast gezien. Ze staat te
pronken op de speelplaats van het lagere, te wachten op de eerste
wissel.
Nodig ook zoveel mogelijk mensen uit op ons groot

spaghettifeest. In deze flashboem vind je alle nodige
informatie ter inschrijving. Wil je ons feest ook nog sponsoren of ken
je sponsors dan zullen de kinderen binneenkort genieten van veel
zandplezier.
Veel leesplezier bij dit natte herfsweer.
Katrien

LEEFSCHOOLNIEUWS VAN
MARTINE
Klasouder:
Op het team van maandag 18 november wordt per
klasgroep een klasouder vastgelegd. Wij zullen dit
resultaat zo snel mogelijk via mail aan jullie
doorgeven.

AGENDA
 Medisch onderzoek : N5
12 november in Wetteren
 Geld en niet‐verkochte foto’s mee
tegen vrijdag 15/11
 Dinsdag, 19 november :
leerlingenraad
 Zaterdag, 23 november
Spaghettiavond
 Zaterdag, 30 november 10‐13 u
herfstwerkdag
 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.

Medisch onderzoek voor N5 gaat door op dinsdag 12/11 te Wetteren. In de
voormiddag de meisjes, in de namiddag de jongens.
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Foto’s schoolfotograaf:
De kinderen kregen deze week hun foto’s en klasfoto mee. Gelieve het geld en de
niet‐verkochte foto’s terug te bezorgen tegen vrijdag 15/11 zodat we ook tijdig de
bijbestellingen kunnen doorgeven.
Dank voor jullie medewerking.
Dinsdag 19/11 : leerlingenraad.
Martine

LEEFGROEPBERICHTEN
Leefgroep 1 | De schelpjes
Dag allemaal,
Jullie zagen misschien een nieuw blond jongentje lopen in de klas. Hij heet Corso en is de kleine
broer van Billie.
De eerste ochtend heeft hij doorgebracht met zijn jas aan, in de ene hand zijn boekentas, in de
andere hand zijn knuffelkonijn, in zijn mond zijn tuutje en dikke tranen op zijn wangen. De
tweede ochtend mocht zijn jas al uit en zijn boekentas in de kast en ging hij lachend op
ontdekking in het winkeltje!
Welkom Corso, we wensen jou een mooie schooltijd toe op de Leefschool!
Nu de eerste maanden voorbij zijn en de klas goed werkt, hebben we ook de Schelpjestas weer
aangebracht. We hadden daarvoor een nieuwe tas nodig en Anth's oma en tante hebben een
zeester en schelpen geborduurd en op de tas genaaid. Het is echt een pareltje geworden... een
grote dankjewel daarvoor!
Misschien zag je ook onze tentoonstelling op onze zandbak van hetgene we deze week
knutselden. Kind per kind mochten we bij één van de begeleiders gaan om dan met kosteloos
materiaal te knutselen wat we graag wilden. Amai, daar kruipt veel tijd in en wat is het moeilijk
soms!
Want hoe kan Jack een raceauto maken met walvissen in, Finn een verrekijker en Jackie een
prinses met blauw haar?
Kom maar eens kijken in de klas als je dat graag wil weten!
Het regent buiten en het blijft maar regenen. De natuur zal blij zijn en wij lopen tussen de
druppeltjes!
Het regent, het regent, de steentjes worden nat ... Dag allemaal, tot volgende week! Katrijn.
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Leefgroep 2 | Schildpadjes en kikkertjes
Hoi,
Veel wind, regen en vallende blaadjes. Gelukkig is het binnen lekker warm. We zijn blij elkaar terug te zien,
zodat we weer volop kunnen spelen met elkaar. Met juf hebben we vooral veel gepuzzeld, met smartgames
gespeeld, een vrije tekst gemaakt en in de hoeken gespeeld/ geobserveerd. De inoefenweek zit erop en
volgende week sprokkelen we naar een nieuw project.
Op 22 oktober was er een leefgroep‐vergadering, hier volgt kort waar er toen over gesproken werd.
Klasouders: Peter, papa van Simon (schildpadjes) en Thomas, papa van Amber (kikkertjes) zien het wel
zitten om deze taak op zich te nemen. Functie van de klasouder kan je nog even nalezen in vorige FB's.
Het dag‐verloop van een 2de, 3de kleuterklas werd nog even toegelicht.
Project: Het tot stand komen kan je nog even doornemen in het eerste verslag. De inbreng van ouders is
steeds welkom, je kan tips steeds opschrijven op het projectkeuzeblaadje.
Afscheid nemen 's morgens: verloopt nog steeds moeilijk. TIP: kom op tijd, neem kort afscheid zo kan de
groep in alle rust aan de dag beginnen. Met dringende zaken kom je tussen 8.30 en 8.45, niet in de kring. Na
schooltijd kan je ons ook altijd iets vragen of een afspraak maken.
Groetjes, Valentine en Sofie.

Leefgroep 3 | De maanvisjes en zeepaardjes
Maandag gingen we tijdens de yoga op zoek naar kabouter piep. Maar jammer genoeg heeft
kabouter piep een heel goed trucje geleerd om zich voor mensen te verstoppen. Telkens hij een
mens hoort of ziet verandert hij in een mini boom. Wij hebben dit dan maar ook eens
geprobeerd.
De kinderen van N1 leerden deze week om oefentaken te maken op bingel. (www.bingel.be) Dit
vonden ze allemaal heel tof. Ieder kind kreeg in zijn agenda de log in gegevens mee om thuis ook
op bingel te gaan oefenen.
Mvg juf Kaat

Leefgroep 4 | De stokstaartjes
Maandag : We spraken over beeldschermen en de regels van thuis.
Dinsdag : We hebben in de turnles geleerd over springen. Niels heeft de weddenschap verloren
en JUF LEEN HEEFT GEWONNEN en dat is niet eerlijk omdat JUF LEEN groter is.
We hebben ook nog naar Prinses Turandot, een muzieksprookj, geluisterd. Als laatste was het
Arthur zijn verjaardag en deze vierden we in het Frans met Félicienne .
Woensdag : Expo van Gabriel en Felix over de Titanic.
Donderdag : Werkten we rond de computer. We leren een document maken en mail versturen.
Vrijdag : Luisteren we naar het tweede deel van Prinses Turandot en gaan we radslag doen in de
turnles.
Groeten,
Niels en Brent
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Leefgroep 4 | De Gekko’s
De vakantie zit er weer op.
We zijn bezig om wat groen in de klas te brengen. Er hebben al twee kinderen planten
meegebracht. Als jullie nog planten hebben, die jullie niet nodig hebben, dan mogen jullie die
meebrengen.
We zijn ook bezig met het kiezen van een ander project.
Bij turnen hebben 2 jongens ons begeleid : Siebe en Jan‐Pieter.
Onno

Leefgroep 5 | De feniksen
Beste vriendjes,
Maandag is er weer een nieuwe schooldag aangebroken. Het zesde had als gewoon zedenleer en
het vijfde had onmiddellijk niveau.
We hebben een nieuw project gekozen. Het is : “Hoe komt het dat er armoede en rijkdom is in de
wereld?” Dinsdag zijn we met ons voorblad begonnen. De techniek is: pointillisme.
Woensdag was het zwemmen.
Donderdag hebben we verder gewerkt aan pointillisme en turnen en muziek.
Vrijdag hebben we een groot spel gespeeld in verband met armoede en rijkdom.
Lieve groetjes uit de feniksenklas,
Maura en Levi

Leefgroep 5 | De wolkenvangers
Dag beste lezertjes,
Net voor de herfstvakantie kozen wij een nieuw project: “Hoe komt het dat er armoede en
rijkdom is?
Maandag maakten we onze planning en dinsdag speelden we het voedsel‐verdelingsspel. Dit is
een spel waarin kinderen zelf een oneerlijke situatie ervaren door een ongelijke verdeling van
geld, grondstoffen en
productiemiddelen. Donderdag keken we naar een reportage van Koppen waarin kinderen
getuigen hoe het is om in armoede op te groeien. We werden er heel
stil van ...
Vele groetjes van de wolkenvangers!
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UITNODIGING : LEEFSCHOOLSPAGHETTI‐FEEST

Groot leefschoolspaghetti‐feest: za 23/11/2013
Naar jaarlijkse gewoonte wordt er ook dit jaar op zaterdag 23 november een spaghettiavond
georganiseerd door het team en de oudervereniging. Zowel eigen leefschoolgezinnen als
familieleden, vrienden en andere sympathisanten zijn hierop van harte welkom.
Voor het etentje dat doorgaat in de nieuwe refter worden 3 shiften voorzien:
Shift 1: van 17u30 tot 18u30
Shift 2: van 18u30 tot 19u30
Shift 3: van 19u30 tot 21u00
Aanbod : spaghetti bolognaise à volonté of spaghetti vegetarisch à volonté , zowel voor
volwassenen en kinderen met een aperitiefje.
Inschrijven is mogelijk via invulstrookje of mail (bs.oosterzele@g‐o.be). De betaling dient vooraf
te gebeuren. Dit kan cash via je kind of via overschrijving op het nummer BE 75 3900 232117‐51
“vereniging de leefschool” met vermelding van naam en bestelling. De avond zelf kunnen de
bestelde tickets opgehaald worden aan de kassa aan de ingang van de refter van de nieuwbouw.
Hopend dat het ook dit jaar een denderend succes wordt, dank ik u reeds bij voorbaat. Je kind
heeft er alvast voordeel bij want de opbrengst zal gebruikt worden voor de aanleg en aankoop
van zandbakken.
______________________________________________________________________________
Ik ………………………………………..ouder van…………………………………………..
uit (klas)………………schrijf in voor de spaghettiavond op 23 november 2013.
0 shift 1 (van 17u30 tot 18u30)
0 shift 2 (van 18u30 tot 19u30)
0 shift 3 (van 19u30 tot 21u00)
……..X spaghetti bolognaise volwassene aan € 12
……..X spaghetti veggie volwassene aan € 12
……..X spaghetti bolognaise kind aan € 7
……..X spaghetti veggie kind aan € 7

=………………..
=………………..
=………………..
=………………..

___________________
Totaal:…………………..
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0 ik kan niet komen eten, maar wil wel graag de school steunen met volgend bedrag:
€ ……………………..

Ik kan helpen zaal klaarzetten vrijdag om 15 u
Ik kan helpen bij afruimen/afwassen om ……u
Ik kan helpen bij opruimen zaal om 21u

SPONSORING : SPAGHETTIFEEST
Voor ons spaghettifeest zijn we nog op zoek naar sponsors. Elk bedrijf dat ons
sponsort krijgt een plaats op onze placemat A3‐formaat. (zie voorbeeld)
Wie bedrijven kent die ons graag sponsoren, gelieve gegevens door te geven aan juf
Kaat. Er wordt dan een attest opgemaakt als bewijs van sponsoring.
Alvast dank voor jullie medewerking
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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 hartenlust 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 reglementair 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!!

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
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MOS / DE SJAKOSKESKAST
In het kader van consuminderen èn omdat het leuk is : de Sjakoskeskast!
Hij ziet er niet uit zoals ik hem in mijn dromen zag, maar ... hij is er!
Neem vrij een tas of handtas uit deze sjakoskeskast op de speelplaats van het lagere op één
voorwaarde:
hang in de plaats één van de jouwe die je niet meer wil hebben.
Veel plezier!

MOS / WEEK VAN DE SMAAK
Week van de smaak – 14 tot 24 november 2013
Binnenkort vindt naar jaarlijkse gewoonte in Vlaanderen de week van de smaak plaats. Thema
dit jaar is “water en vuur” en staat voor de vele tegenstellingen tussen deze twee alsook in
smaken en keukenbereidingen.
Ook de organisatie Velt draagt een steentje bij aan de week van de smaak.
’t Is misschien een goed moment om eens iets nieuws te smaken of een oud recept op een
andere manier te bereiden.
Ecologisch verantwoord koken hoort hier ook bij, voor meer info hieromtrent kan je steeds
terecht op de website van www.evavzw.be
Wanneer we volgens de seizoenen koken zijn we al aardig op weg met ecologisch verantwoord
koken. De groenten‐ en fruitkalender vindt je terug op de website van Velt: www.velt.be
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OM TE ONTHOUDEN / OPROEP
Volgende activiteiten zouden er plaats vinden op woensdagnamiddag.
Kinderen krijgen steeds tijdig bericht van juf Marjolein om zich hiervoor in te schrijven.
November:
‐ 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

TOTEMPAAL
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
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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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