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E D I T O R I A A L

AGENDA

Wat een warm moment : zo met z’n allen al zingend het
schooljaar openen. Dan kon de drukte echt beginnen en
we zijn het al terug wat gewoon : het schoolleventje en
dat is goed zo. Het is een heel lijvig exemplaar : veel
data. Neem er dus je agenda bij. Hopen nieuws van de
directie, leefgroepen, opvang,... Leerrijke accenten
zoals stad van axen. Dus zet je nog even zalig in het
najaarszonnetje en verdiep je in ons krantje.

 Dinsdag, 9 september :

Vooral met z’n allen naar de
LEEFGROEPVERGADERINGEN





GEEN BUSDIENST



Door het overlijden van een familielid zal Djuro
niet kunnen rijden met de bus op



maandag 08/09 en dinsdag 09/09.
We wensen de Djuro en zijn gezin veel sterkte
toe !

LEEFSCHOOLNIEUWS VAN MARTINE
Na zo’n deugddoende vakantie zijn we het nieuwe
schooljaar met volle moed gestart.
De ijsbrekersavond op 28/08 was alvast een groot
succes. Het verslag kan je in deze flashboem lezen maar
ook op de website van GO! ouders.
De eerste schooldag is zonnig en sfeervol gestart met
ons startlied en met een kring die onze verbondenheid
weergeeft. Voor de ouders die er niet bij konden zijn geef
ik nog even de accenten van dit schooljaar mee.



18u-18u45 :lfg3 (N1/2)
18u45-19u30 :lfg 1en 2
(kleuters)
19u30-20u15 lfg 4 (N3/4)
20u15-21u00 :lfg 5 (N5/6)
Maandag, 15 september : 20 u :
oudervereniging
Dinsdag, 16 september :
leerlingenraad
Vrijdag, 19 september :
strapdag
Woensdag, 24 september:
fietscontrole door politie
Dinsdag, 30 september :
schoolraad
Vrijdag, 3 oktober :
schoolfotograaf

 Dinsdag, 14 oktober : leerlingenraad
 Zaterdag, 18 oktober :
herfstwerkdag
 Dinsdag, 4 november :
leefgroepvergadering lfg 1-2-3
 Donderdag, 6 november :
leefgroepvergadering lfg4-5
 Maandag, 10 november : geen
school
 Dinsdag, 11 november :
wapenstilstand
 Woensdag, 12 november : geen
school
 Dinsdag 18 november :
leerlngenraaad
 Zaterdag, 22 november : etentje
 Vrijdag,5 december : Sint komt
 Dinsdag, 16 december
:leerlingenraad
 Donderdag, 18 december
oudercontact
 Zondag, 26 april : lente-en
communiefeest
 Maandag, 20 april tem woensdag 23
april : GWP De Lork Leefgroep4
 Zaterdag, 6 juni : Leefschoolfeest

MENU
 Zie website
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- De stad van axen nog meer uitbouwen in de klas/school
- Muzische vorming beeld verder werken aan uitdagende opdrachten en een kijkwijzer
voor kinderen om boeiend naar beeldende werken te kijken
- De ouderwerking stimuleren.
Over dit laatste item krijg je sowieso op de infoavond van dinsdag 9 september meer info
door enkele ouders en de juffen. Jullie zijn als ouder uiteraard steeds welkom op de
oudervereniging. Deze gaat een eerste keer dit schooljaar door op maandag 15
september om 20 uur in de leraarskamer. Noteer het alvast in je agenda.
Alle belangrijke activiteiten staan in de rubriek “agenda” van de flashboem en op de
website.
Hopelijk wordt het een schooljaar met vele warme momenten om te koesteren… Geniet
van jullie weekend.
Martine

Planning infoavond van dinsdag 9 september:
18.00u-18.45u : leefgroep 3 (N1/N2)
18.45u-19.30u: leefgroep 1 en 2 (kleuters)
19.30u-20.15u: leefgroep 4 (N3/N4)
20.15u-21.00u: leefgroep 5 (N5/N6)
Strapdag van vrijdag 19 september:
Hierbij wordt aan iedereen om zoveel mogelijk gevraagd om met de fiets, te voet,
via carpooling of met de schoolbus/openbaar vervoer naar school te komen. Alvast
dank voor je medewerking.

flashboem | 20e jaargang | nummer 1 | 04 september 2014 | flashboem@leefschool.be

Nog meer data om te noteren (worden aangevuld op de kalender)
vrijdag 9 jan: nieuwjaarsreceptie
zaterdag 28 feb : kinderactiviteit
dinsdag 10 maart : leefgroepvergadering voor leefgroep 1,2 en 3
donderdag 12 maart: leefgroepvergadering voor leefgroep 4 en 5
zaterdag 21 maart: volwassenactiviteit/fuif
zaterdag 28 maart: lentewerkdag
ma 20 – woe 22 mei : GWP De Lork Kemmel voor leefgroep 4
zondag 26 mei: lentefeest/communie
woensdag 23 mei : pedagogische studiedag (geen school)
do 14 – zo 18 mei : Hemelvaart
za 23 – ma 25 mei : Pinksteren
dinsdag 26 mei : facultatieve dag (geen school)
zaterdag 6 juni : leefschoolfeest
donderdag 25 juni : oudercontact
maandag 29 juni : proclamatie
dinsdag 30 juni : halve dag school
Forum: (steeds op vrijdag)
12/09

26/09

10/10
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24/10

13/02

08/05

07/11

27/02

22/05

21/11

13/03

05/06

19/12

27/03

19/06

130/01

24/04

Leefgroep 2 | de kikkertjes en schildpadjes
We hebben allemaal een mooie start gemaakt, voor sommige een herkenbare klas en
voor anderen een nieuwe uitdaging in een nieuwe klas. Maar allen even enthousiast,
evenals de juffen. Het is fijn om al die blije gezichtjes te zien. Bij een nieuwe klas horen
ook nieuwe hoekjes met nieuwe regeltjes, we leren flink opruimen maar vooral ons
amuseren! Bij deze nodigen we iedereen uit op onze eerste leefgroepvergadering
komende dinsdag en dan kom je meer te weten over onze klaswerking, tot dan.
toedeloe,
Sofie & Valentine

Leefgroep 3 | de maanvisjes en N1
Hallo iedereen,
Wij hebben er al een spannende week opzitten. Voor de kinderen van niveau 1 is het
allemaal heel nieuw, ook verwelkomen we zes nieuwe kindjes in onze klas. Wij hebben
de letters i en k geleerd waarmee we het woordje ik konden maken. Gisteren zijn we dan
op zoektocht gegaan en hebben we het woordje kik gemaakt.
Voor project hebben we kennismakingsspelletjes gespeeld. We hebben ook al onze
naamkaartjes gemaakt en onze kaartjes voor onze verjaardagkalender. Volgende week
starten we ons eerste project.
Fijn weekend allemaal!
Lieve groeten,
Juf marjolein
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Leefgroep 2 | de kikkertjes en schildpadjes
Dag allemaal,
We zijn weer vertrokken... een nieuw schooljaar ! De eerste week was alvast heel
plezant. De zon zorgde voor een heerlijke zomerse sfeer in de klas. De stokstaartjes
genoten samen met de gekko's van een fijne workshop rond dans, muziek en woord. En
het eerste project is al unaniem gekozen, we gaan werken en leren rond edelstenen. Wat
en hoe dat weten we nog niet precies, dat zullen we volgende week gaan beslissen. Ik
kijk er alvast naar uit !
Veel liefs,
Juf leen

Leefgroep 4 | De gekko’s
Hallo!
Hier zijn de gekko' met het eerste nieuws van dit schooljaar! Deze week maakten we
kennis met elkaar en leerden we wat een gekko eigenlijk is. We filosofeerden rond
vriendschap en maakten muziek. Samen met de stokstaartjes konden we als echte
gekko's eens proeven van muziek, woord en dans tijdens onze uitstap naar De
Kluize. Meer hierover kan je lezen in het verslag van het vierde leerjaar.
Wordt vervolgd!
Een onzichtbare gekko!
P.S. We hopen jullie op dinsdagavond allen te mogen verwelkomen in onze gekke gekkoklas! Tot dan!!!

Leefgroep 4 | Niveau 4
Dinsdag, 2 september, is leefgroep 4 een bezoek gaan brengen aan De Kluize om kennis
te maken met SAMWD.
We ontdekten daar verschillende instrumenten, leerden een dansje, een lied en deden
stemoefeningen.Op het einde mochten we onze voorstelling tonen aan juf Carmen.
Het was super, mega tof!!!
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Dit verslag werd gemaakt door niveau 4 met een ietsiepietsie hulp van de juf.

Leefgroep 5 | De feniksen
Lieve lezertjes,
1 september, spannende dag: de feniksenklas werd gevuld met nieuwe feniksjes.
We hebben het maandag naar ons zin gehad want we hebben stickers gemaakt voor de
kapstokken, schoenenvakjes en takenbord .
Dinsdag hebben we dan gesprokkeld voor een nieuw project en we hebben geturnd.
ZWETEN...
Woensdag was het een half dagje en was het alleen niveau .
Donderdag hebben we ook geturnd en we hebben een Frans lied geleerd en dat gaan we
op het forum tonen!!!
Vrijdag gaan we stemmen voor het nieuw project en hopen dat het een leuk project
wordt.
Die eerste week is dus voorbijgevlogen, maar om het kort samen te vatten: We hebben
het schooljaar goed ingezet met een aangename week.
dit was de flashboem met Eva-Marie & Helena & juf Sofie

Leefgroep 5 | De wolkenvang ers
hallo! het was een prima week bij de wolkenvangers.
MAANDAG : een nieuw schooljaar dat we zijn begonnen met een liedje.
Nadien hebben we alles in orde gebracht in de klas.
DINSDAG : we zijn terug begonnen met niveauwerk!
We hebben bij turnen ook goed gelopen en hebben nagedacht over een leuk project. Er
kwamen interessante sprokkels.
WOENSDAG: niveauwerk/ themakring .
DONDERDAG :niveauwerk en dan was het turnen (netbal en tussen vier vuren). In
muziek leerden we een leuk Frans liedje.
VRIJDAG : niveau en in de namiddag gaan we reclame maken voor een nieuw project.
Toen was het eerste toffe weekje gedaan !
G. Cathaline&Luna
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AFSPRAKEN OPVANG
Beste ouders,
dit schooljaar zullen er enkele wijzigingen in de opvang gebeuren. Eind juni hebben jullie
hierover al meer informatie ontvangen maar we frissen nog eens op:












Er zullen vanaf 08/09/14 geen lijsten meer gebruikt worden om het begin- en
einduur van de opvang te registreren. De eerste schoolweek verloopt alles wel
nog zoals vroeger. Vanaf 08/09/14 starten we dan met het scansysteem. De
begeleidsters dragen de scanner bij zich en er wordt gevraagd om ’s morgens je
kind(eren) persoonlijk aan te melden bij de begeleidster en ’s avonds af te
melden. Gebeurt dit niet dan wordt het maximale verblijf aangerekend: voor de
ochtend is dit aanwezig vanaf 7u en voor de avond is dit aanwezig tot 18u.
De facturen voor de opvang zullen opgemaakt worden door de gemeente en
bezorgd worden aan jullie. Bij problemen moet je dit dan ook gaan melden bij de
rekendienst van de gemeente want op het secretariaat op school kunnen ze niets
aanpassen.
De tarieven zijn aangepast: per begonnen half uur opvang wordt er 0,90 euro
aangerekend voor een eerste kind. Voor een tweede kind is dit 0,60 euro en
vanaf het derde kind wordt er 0,40 euro aangerekend.
Bij herhaaldelijk te laat ophalen van een kind (vanaf de vierde maal per
schooljaar) wordt de reële kostprijs van het loon van de begeleidster
aangerekend.
Er zullen geen boterhammetjes meer gegeven worden aan de kleuters en N1 in
de avondopvang. Je mag gerust een koekje of stuk fruit voorzien voor je kind.
Om 16u30 kunnen de kinderen dan samen aan tafel iets eten (tijdstip van
vroeger met de boterhammetjes).
De betalende opvang start ’s ochtends om 7u en eindigt om 8u30. ’s Avonds start
de opvang om 15u45. Woensdagmiddag is er gratis opvang van 11u30 tot 12u30
op school. Kinderen die langer in de opvang moeten blijven kunnen op woensdag
terecht in het Gilo (buitenschoolse kinderopvang ‘Het Vinkemolentje’). Daar is er
opvang voorzien tot 18u. De kinderen worden naar daar gebracht met de bus.
Meer info over ‘Het Vinkemolentje’ is te verkrijgen op de Jeugddienst van de
gemeente. Als je kinderen voor de eerste keer gaan moet je zeker eerst naar de
Jeugddienst om je contactgegevens en info over je kind(eren) door te geven. Ook
de buschauffeur van onze school moet verwittigd worden.
-Adres Jeugddienst: Sportstraat 5 – 9860 Oosterzele (Scheldewindeke)
Telefoonnummer: 09 363 84 25
Openingsuren: maandag t.e.m. donderdag van 8u30 tot 16u30
maandagavond van 18u tot 20u
vrijdag van 8u30 tot 12u
-Schoolbus (Djuro) telefonisch te bereiken via het nummer 0470 49 91 57
Gelieve minstens 1 dag op voorhand te verwittigen indien je kind(eren) mee
moeten met de schoolbus naar ‘Het Vinkemolentje’.
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VERSLAG IJSBREKERSAVOND
Ruben Cassiman van GO!ouders was op bezoek tijdens onze ijsbrekersavond.
Hieronder lees je zijn verslag.

Op donderdagavond, 28 augustus organiseert de Leefschool in Oosterzele een
ijsbrekersavond voor nieuwkomers. GO! ouders ging een kijkje nemen.

Wanneer we op de school aankomen is het net gestopt met regenen en kunnen alle
ouders onder de laatste avondzon de school binnen. Aan de deur staat directeur Martine.
Zij verwelkomt alle ouders en kinderen persoonlijk en wijst hen de weg naar de refter van
de school.

In de schoolrefter verzamelen de ouders en beginnen sommigen onder hen een babbeltje
te slaan. Vele anderen kijken ook nieuwsgierig of nog een beetje onwennig in het rond. Al
snel overheerst echter kindergelach en gezellig geklets.

Wanneer alle ouders aanwezig zijn, gaat de directeur op een stoel staan in de refter en
spreekt ze iedereen toe. Ze is blij met de talrijke opkomst en legt de ouders uit wat ze van
de avond mogen verwachten. Dat is eerst een korte voorstelling van het schoolteam, de
schoolraad en de oudervereniging, vervolgens een moment met de nieuwe juf in de klas
en ter afsluiting een drankje en een babbel.

Wanneer het algemene gedeelte erop zit en de ouders en kinderen met hun leerkracht
meegaan, hebben we een korte babbel met de directeur. Dat duurt nog eventjes, want
ook als directeur krijgt ze nog een heleboel vragen waar ze graag tijd voor maakt, maar
uiteindelijk weten we haar toch even te klissen.

Jullie organiseren een ijsbrekersavond vandaag, maar volgende week ook een
infoavond. Wat is het verschil?

Vanavond houden we het nog heel informeel: concrete afspraken of uitleg over de
klaswerking is er nog niet bij. Het is gewoon een eerste ontmoeting tussen leerkrachten
en de nieuwe ouders en kinderen. Die krijgen de kans om nog voor de start van het
schooljaar hun nieuwe klas en juf te zien.

Wie komt er naar zo’n ijsbrekersavond?
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Alle ouders van de school zijn welkom, maar ouders en kinderen die nieuw zijn op de
school zijn het talrijkst. Dit jaar hebben we ook een nieuwe juf en de ouders en kinderen
van die klas hebben we ook expliciet uitgenodigd om kennis te maken.

Waarom is zo’n ijsbrekersavond nodig?

We zijn hiermee een jaar of zes geleden gestart omdat we merkten dat ouders en
kinderen met vragen zitten die ze nog niet hebben bij de inschrijving, maar waarvoor een
infoavond al te laat is. We wilden voorkomen dat ouders en kinderen op de eerste
schooldag verloren lopen. Vaak hebben ze heel praktische vragen: waar zet ik mijn kind
’s morgens af op school? Kan ik in de klas eens kijken? Daarnaast geven ouders graag
ook wat persoonlijke informatie over het kind door.

Hoe worden de ouders uitgenodigd voor de avond?

Bij de inschrijving worden nieuwe ouders op de hoogte gebracht. We sturen ook een
kaartje per post dat gericht is aan zowel de kinderen als de ouders. Dat kaartje is ook
gemaakt in een knutselles in één van de klassen. Zo is ons contact met ouders en kind
meteen persoonlijk, net zoals we dat op school doen.

Terwijl directeur Martine die laatste vraag beantwoordt, komt een ouder met een nieuwe
vraag langs ons staan. Die beantwoordt ze met veel goesting. Op onze terugtocht zien
we hoe veel ouders het schoolgebouw bij mondjesmaat verlaten. Het ijs is gebroken, het
schooljaar mag gaan beginnen.

Tips voor wie ook een ijsbrekersavond wil organiseren





Maak een leuke uitnodiging die ouder én kind aanspreekt
Hou het sober. Deze avond heeft niet veel poespas nodig, dat maakt het
laagdrempelig.
Wees als schoolteam heel attent voor ouders of kinderen met vragen. Spreek
hen gerust aan als je hen ziet twijfelen.
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DE STAD VAN AXEN IN DE KIJKER

Dit jaar kozen we ervoor om de stad van axen terug in de kijker
te plaatsen. Vanaf volgende week lees je hieromtrent ook
steeds een getuigenis van een leerling. Graag geven we jullie
ook nog wat extra info mee.
Veel leerplezier
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Wat achtergrondinformatie
Binnen het onderwijs was men er zich van bewust dat men ruimte moest
voorzien om de jongeren sociaal vaardig en relatiebekwaam te maken.
Binnen onze maatschappij is deze omgangskunde dus grondig
bestudeerd. Onze kinderen stellen een heleboel handelingen gericht op
communicatie : ze lachen, wenen, weigeren, verdedigen zich,… Maar net
zoals ze hun moedertaal leren, door te oefenen en correct aan te leren,
moeten ze ook de kunst van de omgang leren door te oefenen. De stad
van axen is zo een tool om te werken aan de sociale vaardigheden van
onze kinderen, want al doende leert men.
De axenroos
Er zijn allerhande relatiewijzen : dominant, meegaand, warm, kil,… We
kunnen al deze gedragswijzen onderverdelen in 10 hoofdrelatiewijzen of
categorieën. Zo één soort relatiewijze is dus een ax. Stel je de 10 axen
voor op een plattegrond dan heb je de axenroos (zie hierboven)
Enkele doelen van het werken met de axenroos
-

De kinderen een heel gamma aan omgangsvormen te leren kennen
en zich eigen te maken.
Deze omgangsvormen op een correcte wijze te leren hanteren.
De kinderen taal geven om over relaties te spreken.
De kinderen bewust laten worden van hun eigen rol in omgang.
De kinderen inzicht laten verwerven in de interactie tussen
personen.
…
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SPEEL MEE AAN EEN THEATERVOORSTELLING
Heb je zin om deel uit te maken van een bijzondere theatervoorstelling op locatie?
Dan kan je je nu nog aanmelden om deel te nemen aan ‘DAAR’, een voorstelling van het
Gentse collectief Corpus Ca. i.s.m. gemeenschapscentrum De Kluize uit Oosterzele.
Momenteel hebben we een 60-tal volwassenen, maar we zoeken er nog meer!
We zoeken mensen van 8-99 jaar. Ervaring is niet nodig. Alleen veel enthousiasme!
Het gaat om een woordloze, beeldende en fysieke voorstelling over de thema’s verlies,
verbondenheid en ritueel. We baseren ons daarbij op het boek ‘Uit de tijd vallen’ van
David Grossman.
Kinderen en volwassenen kunnen zich individueel inschrijven, maar ouder-kind duo’s
kunnen zich ook aanmelden.
Er zijn 8 repetities gepland en vier voorstellingen.
Wie interesse heeft kan mailen naar locatieprojectdaar@gmail.com!
za 6/9

13-16u. (zaal Amb8)

zo 7/9

13-16u. (zaal Amb8)

za 13/9

13-16u. (op locatie)

zo 14/9

13-16u. (op locatie)

za 20/9

13-16u. (op locatie)

ma 22/9

18-20u.30 (op locatie)

di 23/9

18-20u.30 (op locatie)

woe 24/9 generale

18-20u.30 (op locatie)

do 25/9 voorstelling

18u.30-20u.30 (op
locatie)

vrij 26/9 voorstelling

18u.30-20u.30 (op
locatie)

za 27/9 voorstelling

18u.30-20u.30 (op
locatie)

zo 28/9 voorstelling

18u.30-20u.30 (op
locatie)

Adres repetitieplek Den Amb8: Lange Ambachtstraat 42, Oosterzele
Adres speellocatie De Steengroeve (Balegro), Berg 24, 9860 Balegem
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