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E D I T O R I A A L
Geef zaterdag, naast je maag, ook je ogen eens de kost.
Bewonder gerust de vele werkjes van de kinderen rond
hun projecten. Wat een creativiteit ! En creatieve ideeën
kan de werkgroep “pimp je speelplaats” nu éénmaal
goed gebruiken. Laat die ideeënbus dus maar ontploffen.
Een belangrijk bericht betreffende de opvang bij de
kleuters en enkele fijne sfeerfoto’s uit de klassen. Veel
leesplezier !

LEEFSCHOOLNIEUWS VAN MARTINE
Forum van 19/12 wordt verplaatst naar 12/12
Betreft opvang:
Vanaf maandag 24/11 vragen we aan de ouders van de
kleuters en N1 om zelf hun kind uit te scannen tijdens de
avondopvang. Zo kan Rozemarijn zich volledig focussen
op de kinderen. Het scansysteem (scanner en lijst) zal
bevestigd zijn naast de klasdeur van de schelpjes
(Katrijn). Wij vragen dat enkel de ouders het

AGENDA
 Vrijdag,5 december : Sint komt
 Forum op 12/12 ipv 19/12
 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
 Zie website

scansysteem bedienen en niet de kinderen. Denk eraan
om uit te scannen want anders staat je kind automatisch
ingeschreven tot 18.00u en dat zou een nutteloze
meerkost voor onze ouders betekenen.
Rozemarijn zal iedereen uiteraard helpen bij het
overdragen van het systeem.
Dank voor jullie begrip.

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.

Spaghettiavond van zaterdag 22/11:
Het is alvast een grandioos succes want we kregen zeer veel inschrijvingen. Hartelijk
dank alvast. Tot zaterdag…
Schoolfotografie:
Nog tot 28/11 hebben jullie de tijd om foto’s te bestellen via de website van de
schoolfotograaf. De opbrengst gaat naar extra materiaal voor de kinderen.
Martine

Leefgroep 1 | De pareltjes en de schelpjes
Wat zijn het mooie weken in ons klasje!
De nieuwe peuters Ida, Liv, Milla, Kjell en Rozanne nestelen zich langzaam, maar zeker
in ons klasje.
De windpokken grepen woest rond zich heen en nu zijn er nog een aantal kinderen thuis
daardoor. Wie ze nu nog niet gehad heeft is ofwel immuun of ijzersterk!
In de kleuterblok werken we allemaal gelijktijdig rond ‘ Wat leeft er in het bos?’. In de
jongste leefgroep is het boek over de kabouters van Rien Poortvliet onze leidraad.
We gaan net zoals de kabouters naar het bos en kijken hoe we dieren kunnen helpen,
met bosvruchten en andere natuurelementen dingen maken, met wol kunnen vilten en de
ontbijttafel van de kabouter kunnen namaken om zelf op te smullen. Mm, ... we hebben er
al zin in!
We hebben ook een reuzegroot groepswerk gemaakt over paddenstoelen. Jee, wat is
samenwerken moeilijk. En wat is het leuk en kunnen we mooie dingen maken als het wel
goed gaat!
Je zag misschien al de nieuwe toontafeltjes in ons kringetje staan. We vergeten elke keer
de mama en papa van Stiene, die de tafels maakten, te bedanken. En ook de mama van
Anna die tafelnapjes maakte. Bij deze en beter laat dan nooit: dank je, dank u wel!!
We willen ook de allerliefste klasouders ter wereld Rieke en Stijn bedanken, ze zijn een
reuzensteun voor ons!
Groetjes van ons allen en bye-bye, zwaai-zwaai!

Leefgroep 2 | De kikkertjes
Hier zijn we weer met nieuw uit ons bos. Wie woont daar? Wat gebeurt er bij de
kabouters onder de grond? Welke dieren leven 's nachts/overdag? , ... en nog vele
andere vragen hebben onze sprokkelrondes opgeleverd. We hebben ons hoofdje/handje
& hartje in ons projectboekje kunnen invullen en nu aan de slag om het te verwezenlijken.
We zijn nog op zoek naar kleine en grotere schijfjes van bomen, houten latjes & staafjes
om kleine meubeltjes te kunnen maken voor onze kaboutervriendjes. Verder hebben we
ons ook even verdiept in het fascinerende leven van de bijen en de wespen n.a.v. een
prachtig wespennest die Billie bij haar thuis heeft gevonden onder het dak. Feestjes
mochten ook niet ontbreken deze week: we riepen hiep, hiep, hiep hoera ! voor zowel
Marthe als Kato die deze week 5 jaar werden. Proficiat meisjes en bedankt voor de leuke
traktatie. Ik zou nog zeggen: bereidt u voor op een geweldige spaghetti-avond en eet je
buikje maar lekker rond en daal dan af in onze ondergrondse leefschoolbodega... succes
gegarandeerd!!
Toedeloe,
Valentine

Leefgroep 3 | De zeepaardjes
Dag allemaal,
Deze week stond bij de zeepaardjes in teken van ons gebit. We leerden het verschil
tussen een melkgebit en een volgroeid gebit. We namen ook onze tandenborstel mee
naar school om onze tanden goed te leren verzorgen.

Volgende week gaan we onze zintuigen verkennen en vilten. Ook de mama van Toon
komt ons vertellen wat een huisdokter zoal doet. Een goed gevulde week dus!

Op maandag en donderdag is er zowel voor de zeepaardjes als de maanvisjes een
zintuigenparcours. Hiervoor ben ik op zoek naar ouders om een handje toe te steken.
Kan je helpen, geef dit dan door aan klasouder Nelle.

Groetjes,
Shirley

Leefgroep 4 | De stokstaartjes
We hebben reuzen gemaakt en we moeten morgen de mail naar de reuzen terug
schrijven.
We zijn een conflicttafel van de axenroos aan het maken. Ieder maakt een dier dat je kan
verschuiven.
Ook het project pimp je speelplaats is begonnen. We mogen nieuwe dingen om te spelen
bedenken.
Vandaag was het de expo van Felix en Isha over 'Hoe word je een voetballer ? ' Het was
leuk !
groeten,
Isahlie en Eli

Leefgroep 4 | De stokstaartjes en gekko’s
Samen volop genieten van reuzen maken. Wat een plakkerig werkje !

Leefgroep 4 | De gekko’s
Hallo!
Deze week werkten we onze kunstwerken volledig af. Sommige werken zullen
tentoongesteld worden tijdens onze spaghettiavond op de leefschool. Andere
kunstwerken van de kinderen zijn tijdens de schooluren te bezichtigen aan de ramen van
de gekko-klas.

We filosofeerden rond 'kunst moet mooi zijn' en konden nog genieten van een mooie
expo van Maarten rond stenen en een knappe actua van Elias en Jiva.
Toedeloe
Verslagggeefster Uma!

Leefgroep 5 | De feniksen
Beste flashboemlezertjes,
Maandag zijn we dan effectief gestart met ons project: kunst. We hebben in groepjes
onze planning opgemaakt. (de groepjes werken allemaal rond een verschillende
kunststroming: van dadaïsme tot expressionisme,...) Nog iets speciaals deze keer:
wolkenvangers en feniksen werken samen (groepjes zijn gemengd)
Dinsdag hebben we een instructie gekregen rond primaire en secundaire kleuren zodat
we ons voorblad perfect konden maken.
Donderdag zijn we gaan turnen en hebben verder gewerkt aan onze planning... Het gaat
reeds goed, hoor.
groetjes Isaura, Helena en de feniksen

Leefgroep 5 | De wolkenvangers
Wij hebben een nieuw project: hoe organiseer je een vernissage? Eerst hebben we
verschillende kunststromingen bekeken. Dan mochten we kiezen wat ons het meeste
aansprak en waar we ons de komende weken verder willen in verdiepen. Zo hebben we
12 kleine groepjes gemaakt. Dit is wat er gekozen werd: impressionisme, dadaïsme,
kubisme, popart, opart, fluxus, pointillisme, recycle art, digital art, abstracte kunst,
conceptuele kunst, concreet surrealisme en expressionisme. Vrijdag zijn de vijfdes naar
een toneel geweest. De zesdes hebben Picasso bestudeerd en een kubistisch voorblad
gemaakt. Maandag hebben we geleerd hoe je naar kunst kan kijken vanuit 5
verschillende invalshoeken (ingebeelde brillen). Ook de kleuren hebben we onder de loep
genomen. Wist je dat er niet alleen warme en koude maar ook primaire en secundaire
kleuren zijn? Tenslotte hebben we ook het contractwerk opgestart.
Maandag 15 december gaat onze vernissage door. Iedereen is van harte welkom!
Groetjes,
Yoren en juf Els

VERSLAG OUDERVERGADERING : 13 /11/2014
Bespreking van de voorbije en binnenkort geplande activiteiten
De herfstwerkdag op zaterdag 18 oktober was een groot succes. Onder een stralende
zon werd een berg werk verzet. Bedankt aan de talrijk opgekomen ouders !
De inschrijvingen voor de spaghetti-avond op zaterdag 22 november komen geleidelijk
binnen. De volgende dagen zal nog reclame gemaakt worden in de klas en per mail door
Martine.
De spaghetti-avond gaat dit jaar op twee locaties door. In de eetzaal krijg je een
aperitiefje en wordt spaghetti geserveerd. Het dessert wordt in de bodega (forumzaal)
voorzien. Na het eten kan je er nog wat napraten. Drankkaarten worden in beide zalen
verkocht. Koffie wordt alleen in de bodega aangeboden.
De opbrengst van de avond zal gebruikt worden om een boeiende en leerrijke
leefomgeving voor de kinderen verder uit te bouwen en te ondersteunen. Tijdens de
vergadering werd alvast de aankoop van nieuwe AVI leesboekjes goedgekeurd. De actie
‘pimp je speelplaats’ kan ook ondersteund worden (zie verder).
De nieuwjaarsreceptie op vrijdag 9 januari 2015 zal in de eetzaal gehouden worden. Voor
de kleuters wordt een activiteit voorzien (Valentine). Het versierteam zal worden
aangesproken om de zaal gezelliger te maken.
Onder impuls van Lore (mama van Hasse, Briek en Jackie) en Ann (mama van Billy en
Corso) zal deelgenomen worden aan de actie ‘pimp je speelplaats’. Elke school kan tot
15 januari een dossier indienen en mogelijk een bedrag van 3500 € ontvangen om de
speelplaats op te frissen. In de flashboem zal meer info verstrekt worden en hulp
gevraagd worden.
In het onwaarschijnlijke geval dat de leefschool niet in de prijzen zou vallen, zal de
oudervereniging bijspringen om ideeën en voorstellen uit het dossier toch te kunnen
realiseren.
Om papierverspilling te vermijden zullen foto’s van de schoolfotograaf dit jaar enkel online
kunnen besteld worden. Verdere info volgt via de flashboem en de bestelformulieren die
via de kinderen verspreid zullen worden. De bestel- en betaaltermijnen zullen kort zijn.
Werking ouderteams
De info uit de lijsten met de verschillende teams, uit de formulieren van Go-ouders en uit
mails van ouders werd verwerkt. Deze gegevens werden reeds aan Martine bezorgd om
onder de leerkrachten te verdelen. De klasouders zullen ook de mailadressen van de
andere klasouders ontvangen.
Voor de meeste teams is er reeds een aanspreekpunt, voor een aantal wordt nog een
contactpersoon gezocht. Verdere info volgt via de flashboem.
Via één van de ouders werd een voorstel gedaan om een nieuw team op te richten, een
‘tuf tuf team’. Het team zou bestaan uit (groot)ouders die kinderen van om het even welke
klas willen vervoeren op uitstappen, sportactiviteiten, … . Het vervoer met de schoolbus

volstaat niet altijd, juffen moeten dan op zoek naar een alternatief om hun klasgroep op
de bestemming te krijgen. Een poule van (groot)ouders zou voor die gevallen zeer nuttig
kunnen zijn. Geïnteresseerden kunnen mailen naar tomdeboever@yahoo.com.
Buitenschoolse opvang
De kritiek en de bedenkingen die door verschillende ouders werden geformuleerd op het
nieuwe scansysteem werden besproken. Martine heeft hieromtrent deze namiddag net
contact gehad met de verantwoordelijke van de gemeentelijke opvang.
Wat de verrekening van de opvangtijd betreft, houdt de gemeente vast aan een facturatie
per begonnen half uur. De betaling van de werkelijke opvangtijd (per minuut) is voor de
gemeente geen optie.
Voor de opvang in de kleuterblok werd na overleg een aanpassing aanvaard. Ouders
zullen hun kinderen zelf kunnen uitscannen, zodat de opvangjuf haar aandacht volledig
kan besteden aan de kinderen. Martine en Rozemarijn nemen dit verder op en zullen
ouders hierover eerstdaags informeren.
Varia
-

-

-

-

-

De vraag werd gesteld of er niet elke dag een vegetarische maaltijd kon
aangeboden worden naast een maaltijd met vlees. Het aanbod van twee
verschillende maaltijden op één dag vergt voor de juffen veel bijkomend werk en
is organisatorisch moeilijk haalbaar. Hierop inpikkend werd voorgesteld of het
niet eenvoudiger zou zijn één dag per week enkel een vegetarische maaltijd aan
te bieden, bijvoorbeeld op donderdag (veggiedag). Dit werd door alle aanwezige
ouders en Martine ondersteund. De wijziging zal om organisatorische redenen
pas vanaf het volgend schooljaar ingevoerd worden.
Voor buitenschoolse sportactiviteiten zullen T-shirts aangekocht worden voor de
deelnemende kinderen
Op het leefschoolfeest wordt dit jaar gekozen voor een boekenbeurs (boeken +
strips).
Wat de verkeerssituatie op de Keiberg en de Groenweg betreft heeft het overleg
met het gemeentebestuur reeds tot enkele aanpassingen geleid. Aan de
voorzijde werden snelheidsremmende middengeleiders geplaatst. Een
snelheidsmeter geeft aan of de voorziene snelheid wordt gerespecteerd. Het
probleem van de struiken die ingeplant werden aan de parkeerzijde in de
Groenweg werd besproken. Mogelijk zullen deze weggehaald worden zodat de
kinderen veilig kunnen uitstappen aan de kant van het trottoir.
Een ‘verkeersouder’ die de leefschool vertegenwoordigt in het overkoepelend
initiatief ‘VNSIO’ (Veilig naar school in Oosterzele) wordt nog gezocht. Een
oproep zal in de flashboem verschijnen.
Mogelijke opbrengstactiviteiten voor na nieuwjaar werden terug besproken. De
verkoop van zelfgemaakte vogelhuisjes kwam weer naar voor. Een gesponsorde
picnic (met eventueel kubb-tornooi) kon ook op bijval rekenen.
De organisatie van een info-avond of een vormingsavond voor ouders kan in de
tweede helft van het schooljaar nog ingepland worden. Suggesties voor een
onderwerp en voor een mogelijke spreker zijn welkom.

Volgende oudervergaderingen:
-

dinsdag 20 januari 2015 om 20 uur
donderdag 5 maart 2015 om 20 uur

OPROEP VOOR DE KLEUTERS
De kleuterjuffen zijn op zoek naar allerlei kookpotten, met of zonder deksels en houten
lepels.
We willen dit tijdens de speeltijd aanbieden om zo nog leuker met de bladeren, takjes en
zand te kunnen spelen.
Heb je iets dat we ervoor kunnen gebruiken dan mag je het binnenbrengen bij
Nele/katrijn!

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

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

ZOEKTOCHT MET BOS-BRUNCH
DOOR

NATUURPUNT OOSTERZELE :

Zondag 30 november – 09u30 (tot 11u30)
Op 30 november gaan we op rijmtocht in het Gentbos. We
gaan eekhoorns en vogels achterna in hun zoektocht naar
zaden en vruchten en leren zo het bos beter kennen. We
sluiten af met een laat ontbijt op het bladertapijt.

De zoektocht is bedoeld voor kinderen van de lagere school
met begeleiding van hun ouders.
Praktisch:
Inschrijven
is
verplicht
via
mail
naar
Mathieu
(mathieu.wille@gmail.com) en dit ten laatste tegen 27
november.
Deelname kost 4 euro per persoon (ter plaatse te betalen).
Afspraak om 9u30 stipt aan de ingang van het Gentbos
(Poelstraat, Merelbeke).
Goede laarzen en warme kledij zijn een must!
STAD VAN AXEN / de bever
De bever van de axenroos: zorgen, diensten aanbieden, iets schenken

Bevers leven jarenlang in een hecht familieverband. Het zijn bovendien noeste werkers:
als dammenbouwers zorgen zij voor een aangepaste biotoop voor heel wat andere
dieren. Bevers delen bezittingen met anderen. De goedgemutste bever is gericht op zich
verantwoordelijk voelen, zorgen, attent zijn en hulp bieden. Een slechtgemutste bever is
gericht op alles weggeven, iemand overbeschermen, teveel verwennen en andermans
taken uitvoeren.

