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E D I T O R I A A L
Heel wat leefgroepnieuws, sommigen met foto’s. De
rubrieken : oproepen, initiatieven, informatie, gezocht,...
vullen verder deze lijvige flashboem. Veel leesplezier in
deze koude dagen,brrr

Bloemen van kristal
zonder doek
slechts water en
een breed penseel
zo schilder ik
een onvoorstelbaar
winters tafereel

AGENDA
 Woensdag, 28 januari :
peuterkijkdag
 Donderdag, 23 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
met strakke streken
breng ik water aan

 Zie website

op een ijskoud raam

DEADLINES

zacht vriezen

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

bloemen van kristal
al naar het opengaan
een transparant boeket
als ode aan het jaargetij
bloeiend op de ruit gezet
wil melker
11/01/2013

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

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).
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 ouders,
de derde week van het nieuwe jaar en onze nieuwe peuters zijn reeds goed
ingeburgerd! Welkom Arne, Alicia en Pia : moge jullie mooie tijden op onze Leefschool
hebben!
Weten jullie al dat we 2 nieuwe grote broer en grote zus hebben? Felix is grote broer
geworden van Boris en Lisa is grote zus van Gus!
We zijn deze week ook gestart met een nieuw project : dozen.
We zoeken héle grote dozen om mee te spelen in de zaal. En eentje willen we apart
houden om een tekendoos van te maken. We willen er wasco’s inleggen en de hele
binnenkant vol tekenen!
We verzamelen kleinere kartonnen dozen en bouwen er muren mee. We moeten ze zelf
vormen en vasthechten met papierkleefband.
Pff, moeilijk is dat! En wat gaan onze muren vormen? De ene keer een slaapkamer, de
andere keer een speelhuis, misschien wordt het wel een dierenstal?
Nog kleinere doosjes en potjes met sluitingen allerlei verzamelen we in een ontdekdoos.
We willen exploreren welk deksel bij wat hoort en hoe gaat het dicht?
Draaien, duwen, toeklikken, ... zoveel verschillende mogelijkheden!

Versje : we bouwen een huis, een heel groot huis. deurtje open, deurtje toe, kiekeboe!
We willen graag een snaarinstrument maken met elastiekjes en een lege tissuedoos en
we willen ook heel graag onze eigen doos- brievenbus aan de deur.
Dan kunnen we elkaar post sturen, stop jij er ook iets in?
Er is zoooooveel dat we graag willen, veel te veel om op te noemen!
Bye-bye en een dikke zoen,
Sanne, Veerle, Nele en Katrijn.

Leefgroep 2 | De kikkerjes/de schildpadjes
Hallo allemaal
Ons ruimte- project loopt/ zweeft goed. We hebben een ruimte- hoek met zelfgemaakte
spullen om mee te spelen. Alle kinderen hebben al een mooie tekening gemaakt en nu
zijn we bezig met het knutselen van planeten en raketten. De uitstap naar de
Volkssterrenwacht in Gent was fantastisch en heel leerrijk. Op vrijdag kregen de
kikkertjes hulp van mama Evy (Mare) om met kousen grappige ruimtewezentjes te
maken, bedankt hiervoor. Volgende week spelen en werken we nog een beetje verder,
tot dan. Valentine en Sofie.

Leefgroep 3 | De zeepaardjes
Hallo allemaal,
Ons project “hoe ziet ons lichaam eruit” is afgelopen. We gingen maandag naar het UZ
in Gent voor onze slotactiviteit. We mochten tonen wat we al wisten, maar we leerden
ook nog heel wat bij. We zagen de binnenkant van een echte ziekenwagen en namen
een kijken in een echte operatiekamer. Heel boeiend!

We mochten ook bloemen en tekeningen afgeven aan de kindjes in het
kinderziekenhuis.
Dit bezoek hadden we vooral te danken aan Jasmien, mama van Thor en Jolan. Zij
zorgde ervoor dat dit mogelijk was. Dankjewel!

Om de overgang naar een volgend project op te vullen
leerden we een leuk liedje aan:

O, als ik een giraf was, met hele langen poten en een
heeeele lange nek.
Dan kon ik bij de hoge koekjes, dan kon ik bij de hoge
snoepjes.
Haha zeg, da’s niet gek. Met zo’n lange nek!
De komende weken zal er tijdens project een thema uitgewerkt worden, nl.: “de tijd”.
Dit zal niet zo lang duren als een gewoon keuzeproject. Het hoe en wat krijgen jullie in
volgende flashboem zeker te horen.

Baaibaai!
Juf Shirley

Leefgroep 5 | De feniksen
Lieve lezertjes,
Maandag hebben we de hele dag niveauwerk gehad met het vijfde leerjaar aangezien de
zesdes naar het toneel moesten in de namiddag. We hebben toen heel hard gewerkt!
Dinsdag hebben we bij juf Els een film gezien die perfect binnen ons project past. Bij juf
Sofie hebben we ons voorbereid op een komende test van OVSG... We bekeken
verschillende dansstijlen en bespraken de belangrijkste kenmerken van elke stijl.
Woensdag was zwemdag!
Donderdag hadden we een toffe stoelendansles! Allemaal verschillende variaties op de
gewone stoelendans. Ook werkten we verder aan ons contractwerk binnen project.

Vrijdag een hele namiddag hard werken aan ons contractwerk. Wat doet dat deugd, zo
werken!
Groetjes,
Eva-Marie, Brent en de juf

Leefgroep 5 | De wolkenvangers
Dag beste lezertjes,
vorige week hebben we de deadline net niet gehaald. Dit was onze inzending van onze
reporter Onno: we hebben vooral veel projectcontractwerk gedaan in verband met ons
project seksualiteit. We maakten een voorblad met ecoline en wasco, zochten
spreekwoorden op en deden aan research.
Nu maandag gingen we met N6 naar het toneel Waris/Paris? Het toneel ging over de
Trojaanse oorlog. Het was heel mooi en soms ook erg grappig. Dinsdag hebben we naar
een film gekeken over de puberteit en wat er dan allemaal met ons lichaam gebeurt.
Woensdag hebben we tijdens de zwemles trapzwemmen (best vermoeiend) en
onderwaterzwemmen gedaan. Verder hebben we nog gewerkt aan ons contractwerk.
Groetjes van Manon!

Leefgroep 5 | Niveau 6

Proficiat voor Isaura uit niveau 6! Zij was één van de laureaten van de junior journalisten
wedstrijd in Oosterzele.
Vorige zondag nam zij een mooie prijs in ontvangst: een pakketje boeken.
Ondertussen is Isaura al weer bezig aan een nieuw verhaal.

VERSLAG LEERLINGENRAAD : 20/01/2015
Lijnen wieltjespad/voetbalveld :
Zijn minder zichtbaar. Bij beter weer (tussen krokus- en paasvakantie) worden deze
opnieuw geschilderd. In de kring melden de kinderen dat de lijnen wel nog vaag te zien
zijn en dat de regels behouden blijven.
Speelgoedkoffer:
Wordt de laatste weken niet meer gebruikt. Kinderen vragen om dit terug op te starten.
De kinderen van leefgroep 5 (Emely, Titus en Hanno) zoeken vrijwilligers in leefgroep
5 en tekenen een rooster uit om ’s middags de speelgoedkoffer te laten gebruiken o.l.v.
enkele kinderen uit leefgroep 5. Zij bezorgen de regeling aan Martine. Dit wordt terug
opgestart vanaf donderdag 22/01.
Lijn aan de schoenenkast:
Het is zeer vervelend dat nog steeds kinderen voor de schoenenkast gaan zitten om hun
schoenen aan te doen want hierdoor kunnen andere kinderen hun schoenen niet
nemen. Martine vraagt aan Djuro om woensdag 21/01 in de namiddag een lijn te
schilderen zodat dit voor iedereen zichtbaar wordt.
Voetbal:
Voorstel was onduidelijk. Niet iedereen van de lagere is op de hoogte van de regeling.
Martine spreekt juf Katrien aan om afspraak deze week in elke groep van de lagere te
brengen. Afspraak wordt ook aan het raam opgehangen (visuele ondersteuning).

Bosjes op voor iedereen:
Zal in een volgend team met de leerkrachten besproken worden. Tot die tijd bepalen de
toezichthouders of het spelen in de bosjes kan of niet kan.
Houtschilfers nodig:
Doordat de houtschilfers grotendeels verteerd zijn is het wenselijk om deze aan te
vullen. Janne zal info opvragen en doorgeven aan Martine. Komt ook op de
oudervereniging van 20/01 ter sprake.
Martine

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

Achtergrondsinformatie
Volgen en volgen is twee:
-

Leergierig zijn betekent vanuit zichzelf de les volgen en aandachtig zijn. Kinderen
zijn van nature uit leergierig. Zeker als de leerstof aansluit bij hun eigen
leefwereld. Het massale aanbod van info in onze maatschappij zorgt er soms
voor dat kinderen oververzadigd geraken. Ze zijn luistermoe. In de derde graad
zullen de kinderen kritisch leren luisteren. Ze gaan na of de info zinnig, relevant,
… is. Wie slaafs slikt, ontwikkelt zijn geest niet.

-

Richtlijnen en aanwijzingen geven.

Wie iets wil weten, heeft het recht om dit te vragen. Men moet hiervoor voldoende
assertief zijn. Het actief luisteren gaat hand in hand met actief vragen. Ze gaan op zoek
naar info of vragen aan bekwame personen. Dit is een zeer nuttig kompas voor het
dagelijks leven.
Een kameel kan zich schikken naar andermans leiding. Zij luisteren graag en doen
gewillig mee.
Gezond volgend gedrag
Een goede kameel, is leergierig, werkt goed mee, stelt de nodige vragen, luistert
aandachtig, doet wat gevraagd wordt.
Anderen zien hem graag. Hij werkt goed mee tijdens groepstaken, maar is niet om de
tuin te leiden. Hij luistert actief. Ook spelen is leuk met hem. Hij volgt de instructies en is
te vertrouwen. Thuis vraagt hij naar klusjes, die hij plichtsgetrouw doet.
Problematisch leidend gedrag
Kamelen kunnen te slaafs worden. Ze protesteren niet, ze zijn een meeloper. Ze zijn ook
zeer onzeker en stellen over alles vragen bv een groot of klein blad ? Ze zijn bang om de
genegenheid te verliezen en bieden nooit weerstand.
Kamelen kunnen ook moeite hebben met volgen. Ze tonen geen interesse meer en
stellen geen vragen. Ze steken hun hoofd in het zand. Ze worden eigenzinnig.

PIMP JE SPEELPLAATS / WILGENHUT
Handen uit de mouwen om een WILGENHUT te bouwen!
Nu ons dossier 'pimp je speelplaats' onder de loep genomen wordt door een strenge
jury, willen we alvast de handen uit de mouwen steken om onze speelplaats al ietsie
pietsie groener te maken. Zo zullen we op zondag 8 februari 2 wilgenhutten (kleuter en
lager) bouwen.
We starten om 10u, eten onder de middag samen iets en gaan naar huis wanneer onze
hutten recht staan.
En dus een warme oproep:
Heb je zin om op 8/2 mee te komen helpen aan de wilgenhutten?
Heb je zin om op 8/2 iets lekker te voorzien om te eten onder de middag?
Heb je zin om samen met ons op zoek te gaan naar de ideale wilgentenen en kan je deze
op 8/2 aanleveren? Schietwilgen, katwilgen, ... op zich maakt de soort niet zo veel uit.
Het is belangrijk dat ze ongeveer 3 meter lang zijn en dat je ze vrij flexibel kan buigen
(wat je kan testen).
Heb je bruikbaar materiaal? Zoals een grondboor, henneptouw, ...?
Geef ons dan zo snel mogelijk seintje.
Enkel bij temperaturen onder 0 en hagelbollen zullen we de werken moeten uitstellen.
Lore (mama van Hasse, Briek en Jackie) Lore Degrieck <lore.degrieck@me.com>
Annelies Sevenant (mama van Kato, Janne en Artuur)
<annelies_sevenant@hotmail.com>
Ann Van Hoof (lmama van Billie en Corso) <annvanhoof7@yahoo.com>
PS.: Blijkbaar hebben 500 scholen een dossier 'pimp je speelplaats' ingediend! Fingers
crossed!

LEEFSCHOOLFUIF / OUDEREVENEMENT

scolavita . di massi . genitore
avondvullend evenement voor de ouders met aansluitend
leefschoolfuif
zaterdag 22 maart 2015 - 19u45
Naar goeie gewoonte organiseert de oudervereniging ook dit jaar een avond
amusement voor de ouders van onze leefschoolkinderen. Reserveer daarom nu reeds
uw babysit en schrijf u op voorhand in via deze link:
https://docs.google.com/forms/d/1YGmx34E3RZSBGNm0SpqVjE1f7XsH7k36ySXzvTTGEQ/viewform?usp=send_form

Weet dat de toegangsprijs van 20 euro p.p. niet enkel de kost van het organiseren van
dit evenement dekt maar ook uw genuttigde consumpties voor die volledige avond, wat
het voor zowel u als voor de organisatoren een stuk aangenamer maakt. Uw inschrijving
is pas geldig na overschrijving op rekening Vereniging De Leefschool BE 53 3631 2900
1653 met vermelding van de ingeschrevene(n). Het is noodzakelijk vòòr 23 februari in te
schrijven voor deze ouderactiviteit. U ontvangt uw persoonlijke bevestiging vòòr 7 maart
en tevens wordt u op de hoogte gebracht van uw (spel-)identiteit voor die avond. De
dresscode voor deze avond is ‘Maffia-Chic’. Voor bijkomende informatie kan u zich
steeds wenden tot juf Shirley, juf Izabel, Mathieu Van Der Straeten (papa van Stiene) of
Guy Vandaele (papa van Hasse, Briek en Jackie).

GEZOCHT
Baasjes gezocht!
6 lieve, speelse puppy’s zoeken een baasje! (5 reutjes & 1 teefje)
De labradors zijn op 22 december 2014 geboren
Op de boerderij, met kindjes groot gebracht
Meer info 0499/110 700

KINDERYOGA

KINDERYOGA
in de Leefschool

Wanneer?

telkens op donderdag van 16u tot 17u, tijdens de naschoolse opvang

Waar?

in de refter van de Leefschool

Voor wie?
voor kinderen van 1ste tot en met 6de leerjaar die zin hebben in een
uurtje heerlijk ontspannen
Data:

reeks 1: 5, 12, 19, 26 maart en 2 april
Bij voldoende belangstelling kunnen ook vervolgreeksen gepland

worden
Kostprijs: 40 euro. Vooraf inschrijven is noodzakelijk want er kunnen maximaal 10
kinderen deelnemen.
Er zijn minimaal 6 inschrijvingen nodig om de reeks te laten doorgaan.
Interesse?

Zend heel snel een mail naar els@viapromessa.be en u ontvangt een
inschrijfformulier en een uitnodiging tot betalen.

Warme groet,
Els Diependaele (0474/314764)

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

