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E D I T O R I A A L
Hij komt, hij komt .... de lieve, goede Sint. Sintmuziek vult
de gangen, de sfeer zit er goed in. De kinderen kijken
met een kloppend hart en verwachtingsvol uit naar die
goede man. Naast deze spannende momenten werken
we verder ijverig aan de actie “pimp je speelplaats”. Het
wordt een super dossier. Een dikke pluim voor het
aangrijpende verhaal van Marieke en voor de mooie
poezengedichten. Wedden dat de goede man dit zeker
zal belonen. Vergeet niet om een afspraak te maken voor
het oudercontact. Een sfeervol Sinterklaasweekend.

AGENDA
 Forum op 12/12 ipv 19/12
 Dinsdag, 16 december
:leerlingenraad
 Dinsdag, 16 december oudercontact
N6
 Donderdag, 18 december :
oudercontact.
 Vrijdag, 9 januari :
nieuwjaarsreceptie
 Vrijdag, 27 februari : gekko’s film
kinepolis
 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 22
april : GWP De Lork Leefgroep4
 Zaterdag, 6 juni : Leefschoolfeest

MENU
 Zie website

LEEFSCHOOLNIEUWS VAN MARTINE
DEADLINES
Schoolfoto’s:
De periode van schoolfoto’s bestellen is afgelopen.Nog
voor de kerstvakantie zullen we de bestelde foto’s aan
jullie bezorgen via jullie kind(eren).

 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.

Vrijdag 5 december speciaal bezoek:
Sint en zwarte piet komen vanaf 12.30u langs in alle klassen. We starten bij de kleinsten
(leefgroep 1) en sluiten uiteindelijk af met een kort bezoekje in leefgroep 4 en 5. Dit is
telkens een zeer knus en spannend moment voor onze kinderen. Sint en piet brengen
ook elk jaar een klaskado en wat lekkers mee. Hartelijk hiervoor.
Forum van 19/12 wordt verplaatst naar 12/12
Martine

Leefgroep 3 | De maanvisjes
Amai amai amai, wat zijn de kindjes ozo zenuwachtig. Vandaag is de Sint op bezoek
geweest in onze school!
Gisteren hadden we 2 lieve mama's op bezoek voor pimp jouw speelplaats. Jullie
verdienen alvast een pluim!
Ook hebben we deze week nog vereer gewerkt aan ons project. Zo weten we nu waarom
bewegen zo belangrijk is voor ons lichaam, wie de soldaten zijn van ons lichaam, waarom
we een skelet en spieren hebben,...
Een fijn sinterklaasweekend,
Juf Marjolein

Leefgroep 3 | De zeepaardjes
Liefste Sint, Beste Piet, Alleraardigste ouders,

Daar wordt aan de deur geklopt, hard geklopt, zacht geklopt. Wie zou dat zijn???
Deze week waren de kindjes vooral geboeid door de komst van de Sint en Zwarte Piet.
Mooie tekeningen en knutselwerkjes werden gemaakt en onze klas werd mooi versierd.
Het 2e leerjaar werkte het alfabetmuseum af en er wordt vlijtig mee gewerkt. De kinderen
zoeken volop naar voorwerpen en plaatsen het bij de juiste letter. Zie hier het resultaat:

Rond de stad van axen maakten we gedichten over de poes. Wat doet de poes vooral?
Genieten! En dat kwam duidelijk naar voor in de gedichten. Enkele werden gekozen door
de juf voor de Flashboem.
Er waren deze week ook veel pauwen. Driewerf hoera voor de jarigen Hanne, Toon,
Jolan en Rune. Gefeliciteerd!!
Volgende week is de Sintgekte voorbij en versieren we de klas voor de feestdagen. We
kijken er al naar uit! We werken natuurlijk ook nog verder aan ons project van het lichaam
.
Grtjs,
Juf Shirley

Leefgroep 5 | De feniksen en wolkenvangers
Lieve lezertjes,
We zijn al de hele week druk in de weer met ons kunstproject.
We zijn namelijk bezig met het afronden van onze planningen, dat wil zeggen dat alles af
moet zijn: spreekwoorden, beschouwen van een kunstwerk, opzoekwerk, uitnodiging
schrijven, kaartjes voor de tijdsband, voorbladen en onze eigen kunstwerken. Maar dat
lukt wel!
Dinsdag leerden we ook nog een Sinterklaasrap bij juf Izabel.
Er borrelen ook al heel wat toffe ideeën voor het pimpen van onze speelplaats...
Het was een drukke week met een toffe afsluiter: hoog bezoek in de klas van de Sint.

Vele groetjes,
Wolkenvangers en Feniksen

Leefgroep 5 | Niveau 6
Hebben jullie genoten van Isaura's spannende verhaal 'Een wedstrijdje zwemmen'?
En hebben jullie zin in meer?
Dan kunnen jullie nu genieten van een totaal ander genre: het dagboek van Marieke.
Veel leesplezier!
juf Els en juf Izabel

Een dagboek vertelt ...
dinsdag, 2 december 1955
Liefste dagboek,
na die avond was alles anders ...
Ik had een ongeluk gehad.
Nu zit ik in een rolstoel.
Het zal NOOIT meer hetzelfde zijn!
Ik zal NOOIT meer kunnen sporten.

Marieke Vervoort

woensdag, 3 december 1955
Liefste dagboek,
ik ben naar de 1ste training geweest.
Die mensen geven hun droom niet op.
En ik ... doe dat ook niet meer!

Want ik ... geloof in mezelf!

Marieke Vervoort

donderdag, 2 januari 1956
Liefste dagboek,
ik ben geselecteerd voor de paralympische spelen! ! ! !
JOEPIE!
Ik heb geleerd dat je dromen nooit mag opgeven.
Dat zal ik nooit meer doen!

Marieke Vervoort

vrijdag, 16 januari 1956
Liefste dagboek,
vandaag was er wedstrijd.
De 3de plaats heb ik behaald.
Morgen ga ik voor de 2de plaats!

Marieke Vervoort

maandag, 19 januari 1956
Liefste dagboek,

het trainen lukt als maar beter. Ik denk alleen maar positief!
Ik heb ook al de 2de prijs behaald!
Winnen is niet echt belangrijk voor mij, maar wel geloven in je
dromen!

Marieke Vervoort

dinsdag, 20 februari 1956
Liefste dagboek,
de trainingen beginnen lastig te worden.
Maar ik heb gezegd dat ik mijn dromen niet opgeef, daarom doe ik
voort!
Sommige mensen geloven er niet meer in, maar ik wel.
Ik moedig ze graag aan.

Marieke vervoort

dinsdag, 27 februari 1956
Liefste dagboek,
ik heb nu minder last van de trainingen.
We trainen elke dag, dus het is moeilijk om elke dag in dit dagboek
te schrijven.

Maar ik ga het toch doen! Ik heb al heel veel medailles gewonnen.
Dat bewijst dat dromen altijd uitkomen.

Marieke Vervoort

zaterdag, 3 maart 1956
Liefste dagboek,
het gaat als maar beter bij de trainingen.
Soms heb ik nog pijn, maar het valt wel mee.
Sommige mensen hebben het heel moeilijk maar ik niet.
Nu snap ik echt de boodschap dat als je iets graag wil doen of
worden, je er dan echt moet voor gaan.

Marieke Vervoort

zaterdag, 24 maart 1956
Liefste dagboek,
tijdens de training doe ik echt mijn best, maar sommige dagen
gaat het moeilijk.
We (de groep) voelen ons samen sterk en we voelen ons ook goed
samen!
Ik denk dat ik daarover een boek ga schrijven (wat er tot nu
allemaal gebeurd is) in mijn vrije tijd. Maar nu ga ik er eentje
lezen.

Marieke Vervoort

zaterdag, 7 april 1956

Liefste dagboek,
de paralympische spelen zijn begonnen.
Het is moeilijk om weer te sporten, maar het lukt me wel!
Ik supporter ook voor de andere mensen, dat vind ik tof.
Ik heb nu ook een hond, ze heet Lady.
Maar nu moet ik verder oefenen.

Marieke Vervoort

zaterdag, 21 april 1956
Liefste dagboek,
ik zou wel kunnen zingen van blijdschap.
Ik heb de 3de plaats bij de paralympische spelen gehaald!
JOEPIE!
De anderen deden het ook heel goed.
Ik heb al een stukje (3 pagina’s) van mijn boek geschreven.

Marieke Vervoort

zaterdag, 12 mei 1956
Liefste dagboek,
binnenkort ben ik jarig, op 13 mei . Dat is morgen al!
Ik kijk er erg naar uit.
Nu zijn de wedstrijden gedaan voor ons.
Mijn hond Lady begint al te groeien. Nu denk je vast: welk ras
heeft ze?
Awel, haar ras is een Berner Senner. Maar nu moet ik verder
schrijven aan mijn boek.

Marieke Vervoort

zaterdag, 26 mei 1956
Liefste dagboek,
ik ben dus verjaard en mijn cadeautje was een kaars met er
ingegraveerd: VOLG JE DROMEN! Dat vond ik een heel mooi
geschenk.
Ik ben ook naar de dokter geweest want mijn rug doet veel pijn. De
dokter zei dat ik een paar dagen moet rusten. Nu kan ik rustig
aan mijn boek werken.

Marieke Vervoort

zaterdag, 9 juni 1956
Liefste dagboek,
ik heb mijn kaars laten branden. Het was zo mooi!
Mijn boek is bijna klaar.
De titel is:

VOLG JE DROMEN
ZO KAN JE VER KOMEN!

Met mijn rug gaat nu alles beter, joepie!
Nu kan ik ook weer trainen. Dat zal nodig zijn. Ik heb heel wat
trainingen gemist. Dus nu moet ik alles inhalen, maar dat is niet
erg.

Marieke Vervoort

zondag, 24 juni 1956
Liefste dagboek,
de dokter zei dat het beter gaat.
Misschien kan ik binnen een jaar uit mijn rolstoel.
Dat zou geweldig zijn! Ik doe nog beter mijn best om te trainen.
Lady is echt schattig. Ze groeit ook veel.

Marieke Vervoort

vrijdag, 6 juli 1956

Liefste dagboek,
ik begin als maar meer hoop te krijgen.
De dokter zei nog maar eens dat als ik zo door doe ik misschien
binnen een jaar uit mijn rolstoel mag.
Met de trainingen gaat alles goed!

Marieke Vervoort

vrijdag, 21 juli 1956
Liefste dagboek,
volgend jaar als de vakantie begint mag ik uit mijn rolstoel. Joepie!
Misschien nog vroeger maar ze willen me geen valse hoop geven.
De training is nu nog maar 5 dagen per week.

Marieke Vervoort

Beste lezers,
nu willen jullie zeker weten hoe het verder gaat? Dat mag!
Uiteindelijk mag Marieke uit haar rolstoel en komt alles goed!
Nu ben ik aan het kijken in de tribune naar haar tijdens de
olympische spelen.
Goed zo Marieke! Je bent bijna aan de eindstreep!
Moedig haar ook maar aan.

OUDERCONTACT
Op donderdag 18 december gaat het oudercontact door. Gelieve bijgaand
strookje in te vullen om een afspraak te maken. Geef zo snel mogelijk af: zo hebt
u de meeste kans om een afspraak dichtst aansluitend bij uw voorkeur te krijgen.
STROOKJE OUDERCONTACT voor kleuters en 1ste, 2de, 3de, 4de en 5de lj.

Wij, ………………………………………………………….., wensen een afspraak te
maken voor het oudercontact op donderdag 18 december met :

Naam leerkracht(en) die
u voor dit kind wilt
spreken :

Leefgroep

NIV

Naam kind

Gewenst
tijdstip
omcirkelen
: rond … u

………………….………
………….………………

………………….……

16 – 17 18 – 19 –
20 – 21

………………….………
………….………………

………………….……

16 – 17 –
18 – 19 –
20 – 21

………………….………
………….………………

………………….……

16 – 17 18 – 19 –
20 – 21

………………….………
………….………………

………………….……

16 – 17 18 – 19 –
20 – 21

Gelieve één lijn per kind in te vullen en één strookje per familie af te geven.
Indien een langere periode past, gelieve dan meerdere getallen in de laatste
kolom te omcirkelen. Geef duidelijk aan in de 2de en 3de kolom of u de betrokken
leerkracht voor niveau of project (of beide) wilt zien door in die kolom de naam /
nummer van de groep in te vullen.

!!!!!! voor niveau 6 gaat het oudercontact door op dinsdag 16 december
!!!!!!
STROOKJE OUDERCONTACT voor 6de lj.

Wij, ………………………………………………………….., wensen een afspraak te
maken voor het oudercontact op dinsdag 16 december met :

Naam
leerkracht(en) die u
voor dit kind wilt
spreken :

Juf Els en juf Izabel

Leefgroep

5

NIV

6

Naam kind

………………….……………

Gewenst
tijdstip
omcirkelen :
rond … u
16 – 17 - 18 –
19 – 20 – 21

PIMP JE SPEELPLAATS !

STAD VAN AXEN / de poes en bever

SVS/Swimmathon 26/12/2014 De Gavers
Zwemmen, zwemmen, zwemmen…
Ze waren niet te temmen…
9 sportievelingen tegen de andere scholen
Talent bleef niet langer meer verscholen
Zoveel mogelijk lengtes in een minuut of zeven
En die van de Leefschool maar alles geven
Ongelooflijk snel, sneller dan het licht
Met een brede smile op ieders gezicht
Gemiddeld bijna 70 baantjes
Met bloed, zweet maar zonder traantjes
Nikki, Andreas, Isha, Ruben en Linde wierpen zich in de strijd, dat staat buiten kijf
En ook Titus, Xandres, Max-Emile en Isaura zwommen de ziel uit hun lijf
We mochten als één van de beste naar huis toe keren
Daarom willen we jullie bij deze van harte feliciteren!

Agenda
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

THEATERGROEP NU / Het zinloze tuig
Theatergroep NU!, een jongeren theatergroep uit Oosterzele o.l.v. Kevin De Wael,
maakt voor het eerst een kindervoorstelling voor het hele familie. In Het Zinloze
Tuig kruipen de jongeren van Theatergroep NU! in de huid van enkele unieke figuren en
brengen ze een nooit eerder verteld verhaal. Deze voorstelling duikt in de wereld van de
zintuigen, bespeelt onze fantasie en neemt ons mee op een onvergetelijk avontuur.
Allen daar heen dus, op 20 december '14 in GC De Kluize.
Meer info over deze voorstelling via www.gcdekluize.be
of via https://www.facebook.com/events/806026149440278/?fref=ts
met vriendelijke groeten,
Kevin De Wael
Frans Ackermanstraat 19, 9000 Gent
0495/19 37 29
kdewael@live.be

