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E D I T O R I A A L
Zeker nu ook een dikke pluim voor de laatste schrijver,
Een beknopte flashboem door de vele drukte op school.
Ook in deze vakantie gaan we een drukke periode
tegemoet met cadeautjes, ideeën te halen bij de
wereldwinkel. Met deze mooie uitspraak van Toon
Hermans wens ik jullie fijne feestdagen toe met veel
warmte, gezelligheid,…

Geluk hangt af van wat men kan geven, niet van
wat men kan krijgen. (Toon Hermans)
LEEFSCHOOLNIEUWS VAN MARTINE
Inschrijvingen 2015-2016:
Vanaf maandag 5 januari 2015 t.e.m. vrijdag 27 februari
2015 is de inschrijvingsperiode voor broers en zussen
van kinderen die bij ons school lopen en kinderen van

AGENDA
 Vrijdag, 9 januari :
nieuwjaarsreceptie
 Dinsdag, 13 januari : medisch
onderzoek N1
 Dinsdag, 20/01 : vaccinatie N1
 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 23
april : GWP De Lork Leefgroep4
 Zaterdag, 6 juni : Leefschoolfeest

personeel vanaf geboortejaar 2013 (= voorrangsregel) .
Vanaf maandag 2 maart 2015 vanaf 8u kunnen de
resterende plaatsen door anderen ingenomen worden.

MENU
 Zie website

Gelieve voor de inschrijving de SIS-kaart of het paspoort
mee te brengen van je kind.

DEADLINES

Heb je info nodig voor vrienden of kennissen dan kan je

 Elektronische inzendingen stuur je
voor donderdag 14.00u naar
flashboem@leefschool.be

steeds de infobrochure van onze school komen ophalen
bij Martine en/of secretariaat.

 Inzendingen op papier dienen voor
woensdag 11.30u binnengebracht te
worden op het secretariaat.

Medisch onderzoek:
Op dinsdag 13/01 gaat het gericht consult door op onze school voor de kinderen van N1.
Op dinsdag 20/01 gaat het vervolg hiervan door + vaccinaties kinderen N1 waarvoor de
ouders hun schriftelijke toestemming hebben gegeven.
Prettige feestdagen,
Martine

Leefgroep 5 | De wolkenvangers
Maandag was het eindelijk zo ver! Om 18 uur gingen de deuren open van onze
vernissage. Een vernissage is een tentoonstelling van kunstwerken voor genodigden. Er
waren hapjes, drankjes, prachtige kunstwerken en heel veel bezoekers.
Dinsdagvoormiddag hebben de zesdes een spel gespeeld rond veilig internetgebruik. Het
was heel tof en we hebben veel bijgeleerd. In de namiddag was er projecttoets. Daarna
zijn we begonnen met onze nieuwjaarsbrieven. Wat het geworden is, zien jullie op 1
januari 2015. Donderdagnamiddag waren er allerlei kunstworkshops. We konden kiezen
uit portretschilderen, speksteen bewerken, digital painting, boetseren, kerstbollen maken
uit touw en schimmenspel. Het was een hele leuke namiddag. Dank je wel Aster, Ram,
Birthe, Nadine, juf Leen en juf Katrien! Zonder jullie was dit niet mogelijk geweest.
Vandaag was er nog een extraatje voor de liefhebbers: Encaustic Art. Dank je wel
Tineke!
Groetjes van Bo!

Leefgroep 5 | Niveau 6
Onze laatste deelnemer aan de Junior Journalistwedstrijd is Emely. In januari weten we
wie de preselecties gewonnen heeft en door mag naar de nationale wedstrijd.
Wij duimen alvast voor al onze kandidaten!
Veel leesplezier,
juf Izabel en juf Els

Kan ik nog verder?

“Kan ik nog verder?” klonk het twee maanden geleden bij profvoetballer
Tom De Mazeleare.
Hij bekende vlak voor zijn dood dat hij doping had gebruikt in de match
tegen Nederland waarbij ze wonnen met 3-1. “Op dat incident reageerde
de voetbalbond heel flauw,” zegt de coach van de Nederlandse

voetbalclub Feyenoord. De Mazeleare kreeg twee jaar schorsing en Real
Madrid, de ploeg van De Mazeleare, mag niet naar het WK. Na zijn
bekentenis van doping bekende hij ook nog andere drugs- en
drankproblemen. Zijn dood kwam onverwachts. Hij zat net een maand in
een afkickcentrum. Daar overleed hij aan een bloedklonter in de maag. De
begrafenis vindt volgende week woensdag 24 december plaats. De familie
koos die datum omdat hij die dag jarig is. Hij wordt 37 jaar. De begrafenis
is openbaar. Daarna is er een koffietafel voor genodigden. Veel mensen
treuren om zijn dood. Het team stond op nummer twee in de ranglijst.
”Maar zonder Tom lukt het niet ” zegt de coach van Real Madrid. De coach
nam ontslag omdat hij het niet meer aankon. “Mijn ontslag lag al langer
vast en dan gebeurt er zoiets en moet ik mijn club achterlaten. Dat kan
toch niet. Dat is niet menselijk” zegt de trainer. Daarom kreeg hij een
maand uitstel en kan hij nog even bij zijn team blijven. Na trainer Marko
Rodrigez, een volbloed Spanjaard krijgt het team een volbloed Belg Luc
Van Beervelden. Hij trainde ook bij AA Gent waar ze eerder tegen verloren
met 7-4. Dus ze hebben er alle vertrouwen in. Ze zijn veel van plan
volgend jaar, verklappen ze ons nu al. We vroegen of het iets te maken
had met nieuwe spelers maar ze verklappen niets. Tom had twee
kinderen, Rebecca een meisje van 10 en Salvatore een jongen van 12.
”Zij waren net een weekend bij oma en opa in Kroatië. Ze zijn er kapot van
en blijven nog een week om het te verwerken. Ze komen de dag voor de
begrafenis terug” zegt Sandra De Mazeleare, vrouw van Tom De
Mazeleare. De vrouw van Tom liet wel al weten dat dit gedicht zal gelezen
worden door de dochter Rebecca.

“Leven is niet wat het lijkt of ooit zal lijken. Leven is niet wat je denkt of ooit
zal denken. Leven is niet wat je weet of ooit zal weten. Leven is niet wat je
wil of ooit zal willen. Of het nu groen, geel, blauw, oranje, wit of zwart is,
weet dat niets gebeurt zonder reden. Je moet leven, jij bent het leven, het
leven ben jij.”
Vrienden en familie reageerden geschokt op het nieuws. Toms 87 jarige
nonkel stapte zelfs uit het leven om bij Tom te kunnen zijn. Hij wordt
samen met Tom begraven. Hij nam afscheid met de volgende woorden:
”Beste familie en vrienden, ik kon het niet meer aan en heb beslist om ook
uit het leven te stappen. Ik waak over jullie en over Tom. Ik beloof het.”

Het huis van nonkel staat nu te koop. Meer informatie vind je op de
website van immo Roman. De auto kan je daar ook kopen.
De vrouw van Tom werd twee weken na de dood van haar man opgepakt
maar is nu weer vrij. Ze werd verdacht op moord van haar man. Dat vond
ze verschrikkelijk en er loopt nu een proces tegen de onderzoeker van het
afkickcentrum. Ook als de onderzoeker wint, is hij zijn job kwijt. Sandra,
Toms vrouw won uiteraard deze zaak. De onderzoeker kreeg een
voorwaardelijke gevangenisstraf. Sandra kreeg ook een
schadevergoeding. Hoeveel dat exact was, is niet bekend geraakt. De
onderzoeker werkt nu in een ziekenhuis bij de poetsdienst om de
schadevergoeding te kunnen afbetalen.
“Of Tom dit echt wou, weet ik niet” zegt Sandra. Ik heb dit zeker niet
gewild. “Als troostprijs mag Salvatore in Toms ploeg spelen. Normaal mag
zoiets niet maar de trainer heeft iets kunnen regelen zodat Salvatore
zowel tijdens de trainingen als tijdens de matchen mag aanwezig zijn. Af
en toe mag hij mee trainen. Voor iemand van die leeftijd is zoiets geweldig
natuurlijk. Al zijn voetbalidolen echt zien. Vroeger mocht hij immers nooit
mee.” vertelde Sandra.
Ook Rebecca mag mee net zoals haar broer. Zij speelt ook voetbal en is
zelfs beter dan haar broer. Dat steekt soms wel eens bij Salvatore. Ze
krijgen nu ook geen privéles meer zodat ze wat meer onder de kinderen
zijn. Ze willen nu ook graag op dansles en professioneel mountainbiken.
Liefst doen ze alles samen. Het zijn twee handen op één buik.
Toch missen ze Tom heel erg.
PIMP JE SPEELPLAATS/ Forum
Beste ouders,
wat een week!
wat een forum!
wat een maquettes!
wat een leerlingen!
wat een school!
(en binnenkort: wat een speelplaats!)

De pimp-je-speelplaatsweek zit erop. Wie op het forum aanwezig was, heeft begrepen
dat de leerlingen hun speelplaats groener, avontuurlijker en spannender willen. En of
Leefscholers weten wat ze willen! Alle klassen hebben heerlijk mooie maquettes gemaakt
en die aan elkaar voorgesteld.
Hoewel de wedstrijd nog niet gewonnen is, willen we de kinderen tonen dat het menens
is. Op zondag 08/02/2015 planten we een levende wilgenhut. Om in te schuilen, te
giechelen, te luisteren en zich te verstoppen. We zoeken nog helpende handen om dit
alles tot een goed einde te brengen.
Ondertussen worden de verdere plannen gesmeed en vorm gegeven. De leerlingen
kozen voor de full option speelplaats, dus in de nabije toekomst zullen we nog hopen
helpende handen nodig hebben die met een kraantje overweg kunnen, die kruipgaten
maken in de haag, die zich willen bekwamen in het amfitheater-bouwen, die de techniek
van het uitbreken willen verfijnen, die bomen en struiken willen planten. Je hoort nog van
ons.
Intussentijd:
Plan meteen je goede daad voor 2015 en noteer (+bevestig):
’08/02/2015: planten wilgenhut@leefschool’.
Heb je zelf nog ideeën, vragen, tips, suggesties
Wil je mee rond de tafel zitten?
Contacteer ons!
Annelies (annelies_sevenant@hotmail.com)
Ann VanBillieCorso (annvanhoof7@yahoo.com)
Lore VanHasseBriekJackie (lore.degrieck@me.com)

SVS
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

CADEAUTJESTIJD : OXFAM WERELDWINKEL

Op zoek naar een geschenkje waarmee je niet alleen de ontvanger maar ook de
producent een plezier doet? Op zoek naar een geschenkje met dat ietsje meer? Of heb je
nog geen idee en zoek je nog inspiratie? Kom dan zeker langs op de cadeaudagen van
Oxfam Wereldwinkel Oosterzele. Je kan in de Wereldwinkel terecht voor handgemaakte
(sier)voorwerpen, juwelen, speelgoed, wijnen, pralines en voedingsproducten die aan
eerlijke voorwaarden in het Zuiden gekocht worden. Speciaal in de drukke
eindejaarsperiode zetten onze vrijwilligers nog meer dan anders hun beste beentje voor
om iedereen feestelijk te ontvangen. Welkom in onze winkel in de Stationsstraat 9 in
Scheldewindeke.
Openingsuren eindejaarsperiode:
- zaterdag 20 december van 9u30 - 17u00. Zaterdag 27 december : 9u30 - 12u00
- maandag 22, dinsdag 23, maandag 29 en dinsdag 30 december van 9u30 - 12u00
- woensdag 24 en 31 december van 9u30 tot 15u00
- vrijdag 19 en 26 december van 17u00 tot 19u00

Laat je verrassen en geniet van de mooie geuren, kleuren en smaken.

