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E D I T O R I A A L
Een flashboem met vooral praktische mededelingen en
belangrijke oproepen. De spaghettiavond komt dichterbij.
Inschrijven kan nog net. Daarnaast een mooi initiatief
rond het pimpen van de speelplaats. Twee ijverige
groepen stuurden nog wat projectnieuws.

AGENDA
 Dinsdag 18 november :
leerlingenraad
 Zaterdag, 22 november : etentje
 Vrijdag,5 december : Sint komt
 Dinsdag, 16 december
:leerlingenraad
 Dinsdag, 16 december oudercontact
N6
 Donderdag, 18 december :
oudercontact.
 Vrijdag, 9 januari :
nieuwjaarsreceptie
 Zaterdag, 28 februari
kinderactiviteit
 Dinsdag, 10 maart :
leefgroepvergadering : lfgr 1/2/3
 Dinsdag, 12 maart :
leefgroepvergadering : lfgr 4/5
 Zaterdag, 21 maart
volwassenactiviteit
 Maandag, 23/03 tem wo 25/03 GWP
: N2 boerderijklas te Gijzenzele
 Zaterdag, 28 maart : lentewerkdag
 Zondag, 26 april : lente-en
communiefeest
 Maandag, 20 april tem woensdag 23
april : GWP De Lork Leefgroep4
 Zaterdag, 6 juni : Leefschoolfeest

MENU
LEEFSCHOOLNIEUWS VAN MARTINE
Geen lessen dactylo op onze school:
Omwille van de te lage opkomst kunnen de
dactylolessen niet doorgaan. Er waren minimum 12
inschrijvingen nodig.

 Zie website

DEADLINES
 Elektronische inzendingen stuur je
voor donderdag 14.00u naar
flashboem@leefschool.be
 Inzendingen op papier dienen voor
woensdag 11.30u binnengebracht te
worden op het secretariaat.

Regeling schoolfoto’s:
Wij hebben er vanaf dit schooljaar voor gekozen om de schoolfoto’s online te laten
bestellen. Geen verspilling van papier dus. Hoe gaat dit in zijn werk ? Per foto ontvang je
een bestelformulier. Met de persoonlijke code kan je inloggen en je bestelling plaatsen bij
de schoolfotograaf. Na het doorsturen van jullie bestelling ontvang je een mail met daarin
de juiste gegevens. De betaling wordt ook rechtstreeks met de schoolfotograaf geregeld.
Elke niet-betaalde bestelling zal na 21/11/2014 niet worden afgeprint.
GWP boerderijklas N2
Gaat door te Gijzenzele van maandag 23/03 t.e.m. woensdag 25/03/2015.
Ter info:
Zondag 23 november is het de dag van de wetenschap. In de Vooruit is er een
wetenschapsfestival. Via www.waarofnietwaar.be verneem je meer informatie.
Martine

Leefgroep 1 | De pareltjes en de schelpjes
Lieve mensen,
Wegens een technisch probleem was er vorige week geen nieuws over onze jongste
leefscholertjes.
We hebben elkaar niet zo veel gezien deze week en vele kindertjes zijn geveld met de
windpokken maar we worden weer een beetje sterker en vollediger.
Wat een prachtige herfst toch! En de herfst is een heerlijke periode om te beleven.
We gaan ermee door tot de goede Sint ons een bezoekje brengt.
De oudste kleuters werken een project uit: 'wie woont er in het bos?'
Wij willen dat ook heel graag weten dus hebben we besloten om mee te doen met hun
project.
Jullie krijgen een projectbrief mee naar huis. Daar kan je op vinden wat we allemaal
willen weten, maken, voelen en doen.
En natuurlijk willen we heel graag naar het bos!
Rieke en Stijn houden jullie zeker op de hoogte wanneer we die uitstap plannen.
Ondertussen zijn er nieuwe leefscholertjes binnengewaaid. Welkom lieve Liv, Ida, Kjell,
Rozanne en Mila! Jullie doen het fantastisch.
Tot gauw***

Leefgroep 2 | De kikkertjes
Miauw,
Mieneke poes aardige kat, muisjes vangen hoe doe je dat?
"Met mijn pootjes sapperlootjes, want mijn staart is niets meer waard.
Ja dinsdag was er een echt poesje op bezoek zodat we konden kennismaken met het
derde dier van de 'stad van Axen'.
Donderdag gingen we op uitstap naar Gent om naar de tentoonstelling '1001 stippen' te
kijken. We sloten de week af met de verjaardag van Fien, ze is nu 4 jaar. Dikke proficiat
meisje.
VERSLAG LEEFGROEPVERGADERING
Op dinsdagavond hadden we onze tweede leefgroepvergadering, daar hebben we meer
uitleg gegeven over de 'stad van axen'.
Dit schooljaar hebben we er voor gekozen om elke maand één dier in de kijker te zetten.
Elke week doen we activiteiten in onze 'axen-kring'.
Week1: waarnemen van het dier a.d.h.v. levend dier, prenten/ boeken.
bespreking uiterlijke kenmerken en gedragingen van het dier.
Week2: Liedje, versje, verhalen + link met het gedrag van het dier uit de stad van Axen.
Week3: knutselactiviteit.
Week4: Overbrengen van het gedrag in onze klaswerking/ dagelijks leven/ verwoorden
van gedrag van kinderen door de juf.
Afsluitmoment van twee dieren samen.
Je kan ook regelmatig meer te weten komen over de stad van Axen door de Flashboem
te lezen, want juf Katrien schrijft nu en dan een artikel over het dier van de maand.
Jullie kinderen (jullie mogen er ook in lezen) krijgen ook nog een boekje mee met prenten
en een korte uitleg bij ieder dier.
Er was ook nog wat uitleg over het forum: Dat vindt plaats om de veertien dagen (op
vrijdag van 14.30 tot 15.00) en is één grote school- vertelkring. Elke leefgroep mag
vertellen, tonen, zingen,... over het project waar ze mee bezig zijn. Er is altijd één
leefgroep verantwoordelijk om het forum te leiden en op een leuke manier aan elkaar te
praten.
Bedankt voor jullie komst en groetjes van de jufjes met schoenmaat 38/39.

LEEFSCHOOLSPAGHETTI-FEEST : 22/11/2014
Dit jaar wordt er weerom een grootse spaghettiavond georganiseerd door de
oudervereniging van onze leefschool ter spijzen van hongerige en kas. Zowel eigen
leefschoolgezinnen als familieleden, vrienden en andere sympathisanten zijn hierop van
harte welkom.
Voor het etentje dat doorgaat in de nieuwe refter worden er drie eetmomenten voorzien:
Eetmoment 1: van 17u30 tot 18u30
Eetmoment 2: van 18u30 tot 19u30
Eetmoment 3: van 19u30 tot 21u00
We serveren spaghetti bolognaise of vegetarisch à volonté voor zowel volwassenen als
kinderen, met een aperitiefje. Er is ook mogelijkheid tot nakaarten in onze ondergrondse
leefschoolbodega.
Inschrijven is mogelijk via het invulstrookje (meegeven met uw kind) of een mail naar
bs.oosterzele@g-o.be. De betaling dient vooraf te gebeuren. Dit kan cash via uw kind of
via overschrijving op VZW Vereniging De Leefschool, rekeningnr. BE 53 3631 2900 1653
met vermelding van: naam (ouder van…- klas…). De avond zelf kunnen de bestelde
tickets opgehaald worden aan de kassa aan de ingang van de refter van de nieuwbouw.
Mensen die graag willen meewerken aan het succes van de avond (opbouwen vrijdag,
bar, afwas,…) kunnen steeds contact opnemen met Leen (leen.veraverbeke@telenet.be)
of met Guy (guy.vandaele@icloud.com).
Hopend op ook dit jaar een denderend succes dankt de oudervereniging u reeds bij
voorbaat.
De integrale opbrengst wordt welbesteed aan het verder uitbouwen van een boeiende,
leerrijke leefomgeving voor onze kinderen.
Ik ………………………………………………………..ouder van
……………………………………..
uit klas ……………………………….. schrijf in voor de spaghettiavond op 22 november
2014.
0 Eetmoment 1: van 17u30 tot 18u30
0 Eetmoment 2: van 18u30 tot 19u30
0 Eetmoment 3: van 19u30 tot 21u00
……… x spaghetti bolognaise volwassene aan 12 euro

= ……………………..

……… x spaghetti vegetarisch volwassene aan 12 euro

= ……………………..

……… x spaghetti bolognaise kind aan 7 euro

= ……………………..

……… x spaghetti vegetarisch kind aan 7 euro

= ……………………..
totaal:

……………………..

PIMP JE SPEELPLAATS !
Stel je voor …
… dat het forum vanaf nu doorgaat in een amfitheater gebouwd rond de totempaal !
… dat de kleuterklasjes hun kringetje houden in een wilgenhut!
… dat de meisjes van de lagere school keuvelen op de gezelligste zitplekjes!
… dat de jongens zich verstoppen in struikhuisjes!
… dat de kinderen ovenverse broodjes bakken in een leemoven!
… of dat ze soep maken met verse kruiden uit een kruidenspiraal!
En ga zo maar door!
In het verleden werd er op onze school al vaker gedroomd van een nóg meer uitdagende,
groene, leerzame, avontuurlijke en aantrekkelijke koer. En ondertussen werden er al heel
wat stappen gezet. Denk maar aan het moestuintje aan de kleuterblok, de prachtige
totempaal op het grasveld, de kippenren, het bijenhotel, enzovoort.
Maar volgens ons is er nog meer mogelijk! En als bij toeval kunnen we hiervoor een
duwtje in de rug krijgen! Zo kan elke school tot 15 januari een dossier indienen en een
prijs van 3500€ in de wacht slepen om de speelplaats te pimpen. Meer informatie vind je
op www.pimpjespeelplaats.be. Ook al vraagt dit dossier best wat engagement van de
leerkrachten, leerlingen en ouders, toch vinden we dat we het er zeker op moeten wagen!
Wat centraal staat in het dossier is de inspraak van kinderen, ouders, het schoolteam en
de buurt. Dit vinden we zelf ook enorm belangrijk en zullen er de komende weken dan
ook heel erg op inzetten. Tot eind november zullen we het huidig gebruik van de koer
onder de loep nemen (fase 1). Begin december bespreken we wat er te verbeteren valt
en hoe we dit kunnen aanpakken (fase 2). De afgelopen week hebben we een traject
uitgeschreven over hoe we te werk zullen gaan. Dit zullen we eerst voorleggen aan het
schoolteam. We zullen jullie hieromtrent zeker op de hoogte brengen! Als ouders krijgen
jullie zeker ook inspraak, maar het laatste en beslissende woord zal van de kinderen
(onder het wakende en realistische oog van de leerkrachten, Martine en de
veiligheidscoördinator ) komen!
Om jullie alvast in de sfeer te brengen, mogen jullie eind volgende week een eerste
sfeerbord op de speelplaats verwachten. In de buurt daarvan zullen jullie ook een
ideeënbus vinden, waar jullie jullie (nu spontaan opborrelende super enthousiaste)
ideeën, opmerkingen, vragen, … meteen in kwijt kunnen!
Verder willen we ook alvast meegeven dat indien ons dossier niet goedgekeurd wordt, we
toch alles op alles zullen zetten om via een ander kanaal geld in te zamelen. Hierdoor
blijven we niet in het ijle dromen en is het inspraakproces geen verloren moeite. We
nemen het ganse traject best serieus op omdat we écht die groene koer zullen realiseren.
En natuurlijk lanceren we ook een oproep (we zouden de leefschool niet zijn, zonder het
engagement van vele enthousiaste ouders )! Want zowel tijdens de voorbereidende
fase (nu tot eind december), als de uitvoerende fase (vanaf februari 2015) zoeken we
helpende handen. Verder zullen we tijdens beide fasen ook heel wat materiaal nodig
hebben dat misschien door jullie kan aangeleverd worden. En dus …
Heb je zin om mee de handen uit de mouwen te steken tijdens de
voorbereidende fase? Knutsel je bijvoorbeeld graag mee aan een maquette? Ga
je graag mee van klas tot klas?

-

Wil je mee jouw schouders zetten onder de uitvoerende fase? Heb je groene
vingers? Of bouw je graag mee aan constructies? Wil je mee voorzien in het
onderhoud van deze groene koer?
Heb je thuis materiaal liggen om een maquette mee te bouwen? Heb je grote
boomstammen of ander materiaal dat we in de koer kunnen integreren?
Heb je knowhow omtrent al deze zaken? Heb je ergens een prachtig voorbeeld
gezien?
Laat het ons dan zo snel mogelijk weten (via mail of de ideeënbus)! Wij leggen alvast een
inventaris aan, waardoor we later snel en gericht kunnen aanspreken!
Tot snel!
Lore (mama van Hasse, Jakie en Briek) en Ann (mama van Billie en Corso)
lore.degrieck@me.com
annvanhoof7@yahoo.com

VEILIG NAAR SCHOOL IN OOSTERZELE
Wij zijn terug op zoek naar een (groot)ouder die afgevaardigde in het comité “Veilig naar
school in Oosterzele, kortweg VNSIO” voor onze school wil zijn. In de tekst hieronder lees
je meer over dit prachtig project. Want zeg nu zelf een verkeerveilige schoolomgeving
verder uittekenen komt iedereen toch ten goede. Ook het opnieuw opstarten van
fietspoolen zou prachtig zijn. Hopelijk kunnen we rekenen op enkele reacties. Aarzel niet
en stuur een mail
naar willems.stockman@gmail.com, geert.de.clercq@telenet.be of bs.oosterzele@go.be.
Alvast hartelijk dank bij voorbaat.
Veilig naar School in Oosterzele ambieert stevige doorstart.

Veilig naar school in Oosterzele, kortweg VNSIO, is sinds 2000 de drijvende kracht achter
een veiliger woon-schoolverkeer in deze landelijke gemeente. Doelstelling is er voor
zorgen dat de kinderen van de Oosterzeelse scholen terug veilig met fiets, te voet of met
openbaar vervoer naar de scholen komen. Noodzakelijke voorwaarden daartoe zijn
enerzijds veilige schoolomgevingen en scholenroutes en anderzijds een
mentaliteitswijziging bij de ouders die dikwijls te gemakkelijk naar de auto grijpen om hun
kroost naar school te brengen.
Dat het anders kan was 10 jaar terug in Oosterzele duidelijk te zien. Onder impuls van
een tiental ouders van de verschillende scholen werden acties opgezet in samenwerking
met de gemeentelijke overheid en de lokale politie. Autoluwe schooldagen,
scholengordels, fietsweken, helmenacties, fluo-vestjes, verkeersopleidingen en brevetten
haalden de kinderen massaal van de achterbank, tal van fietstreintjes sierden de

Oosterzeelse wegen. Deze kleine gemeente werd als voorbeeld gesteld voor grotere
gemeenten en steden.
De pioniers wisten dat het een werk van lange adem zou worden. Voor onze school was
vooral Geert De Clercq de grote trekker van dit project. Een mentaliteit wijzigt men
immers niet overnacht en het her aanleggen van schoolomgevingen vergt meestal vele
jaren.
Gezinnen hebben echter in de regel geen decennia lang kinderen in de lagere school, en
zo verdwenen veel initiatiefnemers van het eerste uur van het toneel, alsook Geert De
Clercq. Daardoor zijn er nu nog slechts twee pioniers lid van het comité, twee die er van
de eerste dag bij waren en de ganse geschiedenis mee hielpen schrijven. Twee is echter
te weinig om acties te dragen. Daarom lanceren zij nu een dringende oproep om het
comité nieuw leven in te blazen. Een eerste oproep vorig schooljaar leverde enkele
vrijwilligers op. Maar beter nog zou zijn dat er terug van elke school minstens één
(groot)ouder in het comité stapt. Het is kwestie om de volgende jaren te overbruggen.
Wie 's morgens naar Gent rijdt ziet jongeren naar de middelbare school fietsen met een
helm en een hesje "Veilig in Oosterzele". Een snelle rekensom leert dat de eerste
jongeren die in Oosterzele fietspoolden nu prille twintigers zijn, over een aantal jaren
bevolken hun kinderen de Oosterzeelse schoolbanken en kan de fakkel overgenomen
worden door die toenmalige leerlingen, die perfecte ervaringsdeskundigen zijn. Daarom
doet het comité nu een dringende oproep naar iedereen die (klein)kinderen op de
Oosterzeelse schoolbanken heeft, die een zeker percentage idealisme in het bloed heeft
en bereid is om gedurende die overgangsjaren een beetje vrije tijd te investeren in het
goede doel, nl. veilige schoolomgevingen in onze gemeente waarbij opnieuw de meeste
kinderen zonder de auto naar hun klasje komen. Wie zich herkent in dit profiel wordt
gevraagd dringend contact op te nemen met de coördinatoren Peter Willems
(willems.stockman@gmail.com / 0498/80.72.88) of Geert De Clercq
(geert.de.clercq@telenet.be / 09/363.03.00). Een eerste vergadering mét de nieuwe
leden zal doorgaan in de VBS Scheldewindeke op woensdag 19 november om 20u30.

SVS
Onze volgende activiteit op de kalender is onze leuke swimmathon. Dit voor de kinderen
van niveau 3 tot en met niveau 6. Dit zal ook dit jaar terug doorgaan in het Gaversbad te
Geraardsbergen. Wie hier graag mee gaat, gelieve het strookje in te vullen en dit ten
laatste af te geven op vrijdag 14 november. Zodat ik de inschrijvingen kan doorgeven.
Inhoud zwemactiviteit
Elke ploeg krijgt vooraf een baan toegewezen. De leerlingen staan aan de start, springen
of duiken na het startsignaal één voor één in het water en zwemmen naar de
overkant. Daar verlaten ze het water en keren al stappend terug naar hun startplaats en
herbeginnen. De bedoeling is om zoveel mogelijk lengtes te zwemmen per ploeg en dit
gedurende 6 of 7 minuten. Elke ploeg zwemt in totaal 3 sessies van 6 of 7 minuten. Na
elke sessie wordt een rustpauze ingelast. Ondertussen zwemt een andere reeks van
ploegen. Bij elke zwembeurt wordt er ook van baan gewisseld zodat de stapafstand op
het einde voor elke ploeg gelijk is.
Per sessie kunnen 2 of 3 reeksen van max. 6 ploegen deelnemen.
Voor het opmaken van de rangschikking wordt het aantal gezwommen lengtes van elke

sessie opgeteld en gedeeld door het aantal deelnemers van die ploeg. Wie het hoogste
gemiddelde heeft is de winnaar.
Sportieve groeten,
Juf Marjolein
Agenda
26/11/2014: swimmathon: 3de tot 6de leerjaar
4/02/2015: Tss 4 vuren: 3de en 4de leerjaar
4/03/2015: netbal: 5de en 6de leerjaar
18/03/2015: Ijsschaatsen: 3de tot 6de leerjaar
20/05/2015: Minivoetbal: 5de en 6de leerjaar
Sportieve groeten,
Juf Marjolein

