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E D I T O R I A A L
Deze koude,natte dagen, passend bij het wereldnieuws,
doen iedereen wat bibberen en rillen. In de klassen wordt
het warm door het vele denken, werken, .... Leeuwen
leiden, kamelen volgen,... ook in de leefschool kom je ze
tegen. Dan nog even de agenda aanvullen met de
peuterkijkdag en vooral vertel het verder,...

LEEFSCHOOLNIEUWS VAN MARTINE
Inschrijvingen 2015-2016 zijn reeds gestart:
Nog tot en met 27/02/2015 kan je broer/zus of kind van
personeel geboren in 2013 inschrijven in onze
peutergroep. Vanaf maandag 2 maart om 8.00u start de
inschrijving voor de resterende plaatsen. Voor de
inschrijving heb je enkel de SIS-kaart of identiteitspas
van je kind nodig. Wie informatie wenst over de school of
eens wenst langs te komen kan best telefonisch contact
opnemen met Martine (09/362.49.63).

AGENDA
 Dinsdag, 20/01 : vaccinatie N1 en
leerlingenraad
 Woensdag, 28 januari :
peuterkijkdag
 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

MENU
 Zie website

Nieuwjaarsreceptie:
Vorige vrijdag hadden we onze nieuwjaarsreceptie. Dit
was alweer een enorm sfeervol moment. Hartelijk dank
aan het theaterteam om de avondplanning op ludieke
wijze ten tonele te brengen. Er was ook een verhaal voor
de kleuters gebracht door de kleuterleidsters en een
schimmenspel voor de lagere gebracht door enkele
oudere leerlingen o.l.v. juf Leen. Dikke proficiat ! Alles
werd in goede banen geleid door juf Valentine en juf Els
samen met vele leerkrachten.

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.

Leerlingenraad:
Dinsdag 20 januari om 8.45u.
Peuterkijkdag:
Woensdag 28 januari om 8.45u tot 11.30u is er peuterkijkdag. Klasmomentje waarop
ouders met de peuters die starten op maandag 2 februari naar de klas komen. Idem op
woensdag 11 februari voor peuters die starten op maandag 23 februari (na de
krokusvakantie).
Martine

Leefgroep 1 | De schelpjes/de pareltjes
Lieve mensen,
Eerst en vooral welkom aan onze nieuwe leefscholertjes: Alicia, Pia en Arne. Het is
ongelooflijk hoe snel ze opgenomen worden, hoe snel ze zich thuis voelen in onze klas.
Het is ook zo mooi om te zien hoe de andere jongsten plots groot worden en zorg dragen
voor. Ja, de schatjes worden groot!
De wind, de regen, de kou, het kan ons niet deren want in onze klas brengen wij warmte
met alle kleuren van de regenboog.
En we vieren feest!
Gelukkige verjaardag lieve Amina, lieve Lisa!
Donderdag zijn we samen op uitstap geweest met de bus naar het toneel! Zo spannend,
zo leuk, zo gezellig!
Op de nieuwjaarsreceptie hebben onze juffen een toneeltje gespeeld van 'Eefje
Donderblauw'. Niet iedereen kon meegenieten en daarom hebben onze juffen het nog
eens gespeeld voor iedereen in de klas. De max!
De wind mag rusten, de regen drogen, de zon schijnen, de kou blinken,
een prettig weekend,
zoenen van de schelpjes en pareltjes*

Leefgroep 2 | De kikkerjes/de schildpadjes
Ons nieuw project is 'gelanceerd' ,om het in projecttermen uit te drukken. Ons nieuwe
projectboekje is gemaakt en we kunnen actief aan de slag gaan in onze verschillende
hoekjes. We zijn druk in de weer met het maken van een ruimtehoekje in onze klas. We
willen naar de ruimte kunnen gaan en naar de sterren en de planeten kunnen kijken. We
zijn enorm gefascineerd door al deze hemellichamen en verdiepen ons in onze
boekenhoek om zo veel mogelijk te weten te komen. De resterende vragen zullen zeker
beantwoord worden tijdens ons bezoek aan de sterrenwacht van volgende week, we
kijken er naar uit. Een feestje mocht deze week ook niet ontbreken en dit was ter ere van
Finna's 5de verjaardag, proficiat lieve meid en bedankt voor de lekkere traktatie.
Toedeloe,
Sofie & Valentine

Leefgroep 3 | De zeepaardjes
Dag iedereen,
Ons project “hoe ziet ons lichaam eruit” loopt op z’n einde. De laatste hand wordt gelegd
aan ons eindproduct. De jongen en het meisje zijn volledig aangekleed met de nieuwe
dingen die we over het lichaam geleerd hebben. Zo maakten we deze week de darmen,
het hart, de longen, de maag, bloedvaten, hersenen, enz… Maandag krijgen we een
rondleiding in het UZ in gent om ons project op een leerrijke manier af te ronden. We
maakten alvast mooie tekeningen en bloemen van crêpepapier om de zieke kindjes op te
beuren.
De leesuitdaging van het tweede leerjaar is wel nog volop aan de gang. De uitdaging om
samen met de klas 120 boeken te lezen schrikte hen niet af. De kinderen lezen als een
trein en ze hebben er massa’s plezier in! Jullie kunnen de pannenkoeken al bijna proeven

Tot volgende week!
Juf Shirley

Leefgroep 5 | De feniksen
Maandag hebben we verdergewerkt aan onze planning van project 'Hoe zit seksualiteit in
elkaar'. We hebben door opzoekwerk te doen al heel wat bijgeleerd. Maandag 26 januari
gaan we ook op uitstap naar het Huis van Kina ('k Zag twee beren') om nog meer te
weten te komen.
Ook dinsdag werkten we wat aan onze planningen, nadat we geturnd en gemusiceerd
hadden.
Woensdagochtend zijn we gestart met het voorbereiden van het forum dat wij vrijdag
moeten leiden. Het wordt weer een mooi verhaaltje...

Donderdag turnden we en werkten we alweer aan onze planningen.
Op het einde van de dag bekeken we het schimmenspel dat enkelen van onze klas
gedaan hebben op de nieuwjaarsreceptie. MOOI!
Vrijdagnamiddag stond in het teken van ons forum.
Groetjes,
Feniksen

De stad van axen :de leeuw
Deze periode werken met de kinderen rond de leeuw en de kameel. Leiden en volgen :
ze zijn terug met elkaar verbonden.

Achtergrondsinformatie
De belangrijkste taak van een leider is het uitwisselen van informatie. De leider heeft
kennis van zaken. Hij is een expert en weet deze informatie op een boeiende en
geordende manier over te brengen. Hij weet de info te vinden en te selecteren.
Kleuters willen ook al hun informatie vertellen. Ze doen dit wel nog vanuit hun eigen
gezichtspunt.
Kinderen van de eerste klas vertellen al in de juiste tijdsvolgorde, maar snappen nog niet
altijd de bedoeling. Dit komt later met het gebruik van “omdat eens”.
Einde lagere school kunnen de jongeren vertellen over de ervaringen van anderen. Hier
gebruiken ze hun cognitieve, emotionele en sociale vaardigheden.
Informatie mededelen heeft twee dimensies. Als het kind iets vertelt en enkel de feiten
vertelt, dan is dat de ax van de leeuw. Vertelt hij over zijn ervaringen, dan is hij de pauw.

De leeuw geeft ook richtlijnen. Deze richtlijnen beginnen vaak met “je moet…” Kinderen
maken ook richtlijnen in de vorm van spelregels, omgangswetten.
Onder richtlijnen verstaan we een gamma aan gedrag: advies, regels, directieven,
suggesties geven…
Leiding geven leer je door te doen, te proberen. Dus met vallen en opstaan.
Duidelijk is dat kinderen,die van buitenaf een duidelijke structuur aangeboden krijgen,
zichzelf beter in de hand hebben en zichzelf taken en afspraken opleggen. Een duidelijke
omgeving zorgt voor een “innerlijke ruggengraat”. De durf om zelf voorstellen, suggesties
te doen, … vraagt wilskracht en oefening.
Kinderen moeten ook leren dat iedereen eens leider mag zijn. Het is niet het recht van de
slimste, van de sterkste. Iedereen kan een goed voorstel doen. De techniek
brainstormen is een goede techniek om dit te oefenen. Voorstellen kunnen geven
zonder commentaar of afkeuring.
Leiding geven komt in allerlei situaties voor : gezin, relatie, sportgroep,…
Het is aangenaam om in alle situaties samen te leven met mensen, die uitkomen voor
hun ideeën en verlangens, die durven in te gaan tegen een voorstel,…
Een goede leider kan ook goed luisteren en weet duidelijk het verschil tussen wat de
gespreksprocedure is en wat het inhoudelijke is.
Sommigen durven ook geen leiding nemen, komen nooit met een voorstel. Volgenop de
speelplaats en durven geen verslag uit te brengen.

INITIATIEF : shop ‘till you drop
Klaartje Lenssens (mama van Blom Sienna K1) heeft een facebookgroepje opgericht:
Shop ‘till you drop in Oosterzele.
Het doel?
Mensen mogen spullen (kledij voor volwassenen, kinderkledij, speelgoed, meubelen, ...)
kopen en verkopen aan elkaar.
Hopelijk brengt het op deze manier ook mensen uit Oosterzele dichter bij elkaar.

Voor wie?
Iedereen die in Oosterzele woont en leeft (die er bvb werkt of familie heeft wonen).
Meer info kan je verkrijgen via Klaartje Lenssens (klaartje.lenssens@hotmail.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

