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E D I T O R I A A L
Een flashboem met veel informatie. Veel
directienieuws, aanpassingen in de agenda, verhalen uit
de leefgroepen, info rond lentefeest, ict oproep. Voor juf
Sofie een dikke pluim voor haar originele weekinfo en
aan alle kinderen eveneens voor de mooie gedichten.
Hou je gedachten en een zakdoek bij de hand.

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 vanaf 2013 inschrijven in onze
school. Vanaf maandag 2 maart om 8 uur start de
inschrijving voor de resterende plaatsen. Voor de
inschrijving heb je enkel de SIS-kaart of identiteitspas
nodig van je kind. Wie informatie wenst over de school
of eens een kijkje wil komen nemen kan best telefonisch
contact opnemen met Martine (09/362.49.63).

AGENDA
 Donderdag, 23 februari : gekko’s
film kinepolis
 Zaterdag, 28 februari
kinderactiviteit
 Dinsdag, 10 maart :
leefgroepvergadering : lfgr 1/2/3
 Woensdag, 11 maart :pedagogische
studiedag
 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
 Woensdag, 13 mei : pedagogische
studiedag
 Dinsdag, 26 mei : facultatieve dag
 Zaterdag, 6 juni : Leefschoolfeest

MENU
 Zie website

Peuterkijkdag :
Woensdag 28/01 van 8.45u tot 11.30u is er een
peuterkijkdag voor de peuters die starten op maandag 2
februari.
Idem op woensdag 11 februari voor de peuters die
starten op maandag 23 februari (na de krokusvakantie).

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.

Om te noteren in je agenda:
Wij hebben nog 2 pedagogische studiedagen dit schooljaar. Die dag is er wel school voor
de juffen maar niet voor de kinderen.
Deze gaan door op woensdag 11 maart en woensdag 13 mei 2015.
Op dinsdag 26 mei is er ook geen school omdat het dan een facultatieve dag is.
Betreft afwezigheden van de kinderen die leerplichtig zijn:
De periode van zieke kinderen is duidelijk aan de gang. Vaak keren kinderen terug na
hun ziekteperiode zonder ziektebriefje.
Daarom vraag ik om bij terugkeer van je kind na één of meerdere dagen
afwezigheid onmiddellijk hun briefje mee te geven van de dokter of van de ouders.
Weet dat je in de week voor en na elke vakantie geen briefje als ouder
kan/mag schrijven en dat voor zo’n afwezigheid altijd een doktersbriefje is vereist.
Indien een kind binnen de maand nog geen briefje heeft afgegeven dan zal dit als
ongewettigde afwezigheid doorgegeven worden. Bij 10 halve dagen ongewettigde
afwezigheid dien ik ook het CLB te verwittigen. Zie meer info in het schoolreglement.
Heb je hieromtrent nog vragen dan kan je steeds contact opnemen met Martine.
Facturen opvang gemeente:
Uiterlijk begin volgende week worden de facturen voor de opvang door de gemeente
van september/oktober/november en december 2014 aan je kind meegegeven. Op de
achterkant van elke factuur vind je een overzicht voor die maand. Bij onduidelijkheden
of onjuistheden neem je contact op met Linda Maes (09/363.99.40). Zie ook
begeleidende brief bij de facturen.
Nieuwe opvangdame:
Vanaf heden hebben wij voor de avondopvang van de lagere een nieuwe opvangdame :
Tatjana Parmentier. Zij werkt maan-, dins- en donderdag van 15.30u tot 17.30u en op
vrijdag van 15.15u tot 17.15u. Daarna komen de kleuters en lagere samen o.l.v.
Rozemarijn.

Hartelijk welkom Tatjana.
Vaccinatie eerste leerjaar:
Door ziekte van de arts kon de vaccinatie vorige week niet doorgaan. De vaccinatie
wordt gepland op woensdag 4 februari in de voormiddag.
Dank voor jullie begrip.
Martine

Leefgroep 3 | De maanvisjes
Hallo iedereen,
Na ons leuke project over ons lichaam zijn we deze week gestart met een thema. Thema
de tijd, hier gaan we ons verdiepen op de dagen, maanden, seizoenen,... Ook gaan de
kinderen een eigen planningsbord maken zodat ze ook ze hun eigen weekje gaan
kunnen plannen.
Lieve groeten,
Juf Marjolein
Niveau 1: woensdag komt de arts naar de school voor het spuitje. Vorige keer is het niet
kunnen doorgaan door ziekte van de dokter.

Leefgroep 3 | De zeepaardjes
Hallo allemaal,
We werken komende weken rond ‘de tijd’. We leerden een lied voor de dagen van de
week en voor de maanden van het jaar. We weten nu ook dat hoe we onze dag
doorbrengen niet bij iedereen hetzelfde is.
Om de maanden wat speels te oefenen maken we in groepjes een toneelstukje over een
bepaalde maand. Het publiek moet dan kunnen raden over welke maand het ging. Er
gebeuren de gekste dingen!
OPROEP voor zeepaardjes en maanvisjes: we zijn op zoek naar leuk recycleerbaar
materiaal om na de krokusvakantie mee te knutselen. Liefst van metaal, ijzer of
aluminium, geen té grote materialen. Hierbij denk ik aan CD’s, deksels van bokalen,
vijzen, kroonkurkjes, oude sleutels, knopen, ijzerdraad, speldjes, doosjes,… Inzamelen
kan tot 13 februari in de zeepaardjesklas. Baaibaai! Juf Shirley

Leefgroep 4 | De stokstaartjes
Dag lieve lezers
sorry dat we een paar weken geen flashboem geschreven hebben !!!!!!!
Maandag hebben we godsdienst/zedenleer en turnen gedaan en het saaie niveau.
Dinsdag hebben we niveau gedaan en na de middag hebben we onze reuzen
geschilderd.
Woensdag hebben we de hele dag niveau gedaan.
Donderdag hebben we onze decors geschilderd voor onze poppenspel.
Vrijdag hebben we ons poppenspel opgenomen met Barend de man van juf leen.
GROETJES ZARA EN MYRTHE
Dag lieve lezers,

Maandag hebben we godsdienst/zedenleer gedaan. Bij turnen hebben we geoefend
op over de plint springen in hurksprong.
Dinsdag hebben we gezwommen en in de zwemles hebben we leren duiken.
Woensdag hebben we hele dag niveau gedaan.
Donderdag hebben we hetzelfde gedaan als maandag.
Vrijdag gaan we project doen en allerlei ditjes en datjes doen.
En kijk eens naar ons filmpje van onze reuzen.
liefste groeten van Zara en Annelies

Leefgroep 4 | De gekko’s
We hebben ons project van de ruimte afgerond en zijn gestart met het project het
menselijk lichaam.
Joroen haar papa, Manu, is bij ons in de klas geweest en heeft veel verteld over de
ruimte. Hij heeft verteld over de oerknal en we hebben die dan nagespeeld. Hij heeft
ons ook wat meer verteld over de melkweg. Dat de Egyptenaren dachten dat de
Aarde een platte schijf was en dat er een grote koe op stond. Uit de koe haar uier
kwam er melk, en dit noemden ze de melkweg. We hebben een
levendige voorstelling van planeten gedaan. De Maanvisjes, de Stokstaartjes en de
kleutertjes zijn komen kijken. Elise

Leefgroep 5 | De feniksen
Allerliefste mensen,
Deze week verliep alles volgens onze wensen:
De uitstap op maandag was tof!
Over de gids heel wat lof.
Hij leerde ons van alles bij.
En maakte ook soms een grapje over haar of mij...
We leerden wat over verschillende relaties,
veilig vrijen en andere situaties.
Op dinsdag ging het zoals normaal:
een beetje rekenen, Frans en taal.
En de namiddag was gevuld met muzische en sport,
een beetje tijd voor onze planning van project... Maar, te kort.

We herhaalden woensdag uit de axenroos de kameel en de leeuw.
Wat ging dat goed, die kennen we dan ook al een eeuw.
De leeuw leidt en de kameel volgt die dan.
Wij houden er nu rekening mee in de kring en kennen er dus alles van.
Donderdagnamiddag,
nog steeds met de lach.
Werkten wij verder aan onze projectplanning,
We houden jullie wel nog even langer in spanning...
WANT onze tentoonstelling wordt uitgesteld,
zoals in de mail naar de ouders reeds vermeld.
Jullie horen weldra meer van onze groep.
Groetjes van juf Sofie en de rest van de troep :

Leefgroep 5 | De wolkenvangers
Maandag zijn we naar het huis van Kina geweest voor ons project seksualiteit. De gids
gaf heel veel uitleg en we konden van alles doen waardoor we ook veel leerden. Je kon
zelf een mens ontwerpen op de computer, er was ook een flipperkast, een rad dat
vertelde hoe de cyclus van de maandstonden verloopt en een kijkdoos waar 2 beertjes
allerlei standjes deden. Dinsdag hebben we gedichten over liefde gemaakt. Donderdag
en vrijdag hebben we project gedaan en het forum voorbereid. Onze tentoonstelling is
uitgesteld naar vrijdag 13 februari. Vele groetjes van Jan-Pieter

Zedenleer/Lentefeest
 ٯHerinnering cadeau:
Gelieve voor de krokusvakantie het cadeautje mee te geven aan je kind. Na de vakantie
gaan de feestelingen het kleimonstertje maken.
Meer info over het cadeautje en het kleibeeldje zie verslag vergadering 16 okt of zie mail
23/01/2015.

 ٯAanwezigen in het bos
Graag doorgeven indien meter/peter of grootouders van uw kind aanwezig zullen zijn
tijdens het bosgebeuren. Meer info zie verslag 16 oktober of zie mail 23/01/2015.

 ٯInschrijving receptie Lentefeest / communie:
Zondag 26 april 2015 om 12u00.
Iedereen, die graag mee feest of een kijkje wil komen nemen is hierop welkom.
Gelieve het strookje + geld zo vlug mogelijk te bezorgen aan juf Ann of juf Ellen.
Bedankt!
Juf Ellen

Godsdienst / zedenleer:
Om een duidelijk overzicht te krijgen met hoeveel mensen we op de receptie van de
communie en het lentefeest zullen aanwezig zijn, vragen we vriendelijk om het strookje
met het inschrijvingsgeld tegen ten laatste maandag 2 maart 2015 binnen te brengen.
Alvast Bedankt!
Strook + geld
ten laatste maandag 2 maart 2015 binnen a.u.b.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------…………………….………....…ouder/voogd van ………..………………………. wenst zich in te
schrijven voor de receptie op zondag 26 april 2015 om 12u00.
Aantal personen:

Volwassenen :
Kinderen tussen 4j – 12 j:
Totaal :

…… x € 7
…… x € 3

= ……
= ……

…………..…….

GEDICHTENDAG/ EEN NIEUW BEGIN
Toen ik naar huis wou gaan
Zag ik je staan
Je lippen waren zo rood als rozen
Ik was wat aan het blozen
Je ogen blonken in den zon
Het is toen dat alles begon
Ik was aan het denken

Wat ik je zou schenken
Ik wist wat ik ging doen
Maar plots
Kreeg ik een zoen
Nu stond je naast mij
En dat maakte me blij
Dit leven wil ik met je delen
Wat de anderen dachten
Kon me niets schelen
Het werd kou
Maar
Ik hou van jou

Geschreven door
Marthe Roels

OPROEP ICT
Wie kent iets van wordpress het programma van onze website ?
De ICT-coördinator heeft ondersteuning nodig om deze lichtjes aan te passen en zoekt
een ouder die haar hierbij kan helpen.
Dank bij voorbaat.
Martine

VERSLAG OUDERVERENEGING 20/01/2015
Aanwezigen: Tom, Mathieu, Izabel, Thomas, Guy, Peter, Annelies (verslag), Martine
1. Evaluatie spaghetti avond
De spaghetti avond was echt geslaagd. De aankleding in de refter en de Bodega waren
zeer gezellig. En naar goede gewoonte was de spaghetti heerlijk. De bediening liep vlot:
twee eerste shifts zoals gewoonlijk gezellig druk.
De opbrengst bedraagt 2700 €.
Een dikke dankjewel aan alle organisatoren en helpende handen. Een speciaal woordje
van dank aan Bart, voor de spaghetti en aan Leen en Guy, voor de organisatie en het
gezellige decor!
Enkele aandachtspunten voor een volgende editie:
- Het gebruik van de oude refter als Bodega is een meerwaarde: het heeft ervoor
gezorgd dat het in de nieuwe refter vlotter liep. Er wordt opgemerkt dat er
eventueel kan over nagedacht worden om aankleedmateriaal voor dergelijke
gelegenheden aan te kopen in plaats van telkens te huren.
- Tekenhoek voor kinderen voorzien in de gang.
- Best 1 persoon extra voorzien in de keuken om vuile borden voor te sorteren
(op vraag van Rozemarijn en Carinne).
- Overwegen om iemand aan te stellen voor toezicht buiten?
- Terug spaghetti of eens iets anders voorzien? Deze knoop moet nog doorgehakt
worden.
2. Evaluatie nieuwjaarsreceptie
De nieuwjaarsreceptie was een zeer gezellige avond. De vertelmomenten voor de
kinderen (schimmenspel en kleuterverhaal) en de animatie van de theaterwerkgroep
werden door iedereen gesmaakt. De speelzaal van de lagere school was sfeervol
ingekleed. De soep was lekker.
Enkele aandachtspunten voor een volgende editie:
- Het vertelmoment voor de kleuters best eerst programmeren.
- Volgende keer misschien iets vroeger beginnen, bijvoorbeeld van 17 u tot 19 of
20 u.
3. Kinderfuif 28/02
De organisatie van de kinderfuif is in handen van juf Leen, juf Sofie, juf Marjolein en
Véronique Innegraeve (mama Maarten, Arne), Sabrina (mama Moyra, Mirre, Finna),
Elisabeth (mama Lotje) en Barbara (mama Eli, Ida, Liv).

Men is nog op zoek naar 'dansende' ouders, tantes, nonkels, vrienden,... die het zien
zitten om een dansworkshop te geven aan de kinderen van het lagere. Er wordt gedacht
aan hip-hop, street, bollywood, aerobics, salsa, samba, cha cha cha, capoeira,
hedendaags.
De kinderfuif is enkel toegankelijk voor kinderen. Ouders kunnen intussen gezellig
bijkletsen met elkaar en eentje drinken in het café, dat zal geïnstalleerd worden in de
gang. Eventueel kan overwogen worden om op twee plaatsen in de gang een toog te
voorzien of om een klas open te stellen om de gang wat te ontlasten.
4. Ouderactiviteit 21/03
Er wordt maar zeer weinig informatie prijs gegeven. Maar dit jaar is de ouderactiviteit
een geheimzinnig moordspel (20 u -23 u) met naar goede gewoonte aansluitend een fuif
(23 u - …).

Inschrijven kan via deze link. Wie zich inschrijft, betaalt via overschrijving 20 €. Er
wordt gekozen voor een all-in formule: de toegangsprijs dekt niet enkel de kost
van het organiseren van dit evenement,maar ook van de genuttigde consumpties
voor die volledige avond. De 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. Daarna
ontvangt wie ingeschreven is vòòr 7 maart een persoonlijke bevestiging en een
(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).
Het versierteam zal gecontacteerd worden voor de inkleding van de zaal.
Ondanks het feit dat er via de all-in formule gekozen wordt voor zelfbediening,
zullen er verantwoordelijken moeten aangesteld worden voor de bar en zaal
tijdens de activiteit en fuif.
5. Pimp je speelplaats
Nu het subsidiedossier ingediend is, wil het pimpteam op zeer korte termijn even
samenzitten met Martine en eventueel het leerkrachtteam om het dossier verder
inhoudelijk te bespreken, de veiligheidscoördinator te betrekken, de volgende stappen
vast te leggen en de financieringspistes te bekijken.
Op zondag 8 februari worden alvast twee wilgenhutten gebouwd (kleuter en lagere).
Alle helpende handen zijn welkom: voor het bouwen zelf of voor catering.
De volgende vergadering van de oudervereniging op 5 maart zal grotendeels in het
teken staan van pimp je speelplaats. Het afgelegde traject en de plannen zullen uitvoerig
besproken worden. Misschien weten we dan al of we in de prijzen valllen… De bedoeling

is om opnieuw ruim reclame te maken voor deze vergadering en zoveel mogelijk ouders
te lokken: Flashboem, klasouders, bordjes op de speelplaats.
6. ICT: website
De ICT-coördinator zou graag meer info krijgen over hoe de website werkt om deze
verder zelf te kunnen aanpassen. Martine zal via de Flashboem een vraag lanceren of er
ouders zijn die kennis hebben van wordpress en eventueel de ICT-coördinator op weg
kunnen helpen.
Er wordt opgemerkt dat de gemeente in de bibliotheek van Oosterzele een korte cursus
over wordpress inricht op 16/02, 23/02 en 9/03 (hier vind je meer info).
7. ICT-werkgroep
Voor leefgroep 5 zullen er op zeer korte termijn 4 computers aangekocht worden als
uitgesteld Sint-geschenk. Via de ICT-coördinator kan men goedkope, doch degelijke
computers aankopen (minder dan 100 € per stuk).
8. Varia
- Er is nog geen ‘verkeersouder’ gevonden die de leefschool vertegenwoordigt in
het overkoepelend initiatief ‘VNSIO’ (Veilig naar school in Oosterzele). Eventueel
nogmaals een oproep in de Flashboem zetten.
- In een vorige vergadering werd het voorstel van één van de ouders gelanceerd
om een ‘tuf tuf team’ op te richten. Het team zou bestaan uit (groot)ouders die
kinderen van om het even welke klas willen vervoeren op uitstappen,
sportactiviteiten, … Aangezien er zich geen vrijwilligers hebben gemeld, wordt
het voorstel even geparkeerd.
- Volgende geplande vergaderingen van de oudervereniging: donderdag 5 maart,
dinsdag 28 april, donderdag 11 juni.
De vergaderingen van de oudervereniging zijn publiek toegankelijk. Dus
iedereen van harte welkom!

WEEK VAN DE POEZIE

Zelfgemaakte gedichten door leefgroep 5
Als ik je ’s avonds voor het raam zie staan
Dan denk ik dat je voor me staat.
Als je boos bent
pluk ik een roos
Natuurlijk schud ik die niet uit mijn mouw
IK HOU VAN JOU
Gabriël

Ik weet niet wat ik moet doen
Jij vraagt mij om een zoen
Ik weet niet wat ik moet zeggen
Ik wil deze gedachten gewoon wegleggen
Maar het lukt niet
Onno
Toen ik je voor de eerste keer zag
Was ik direct verliefd op je lach
En de tweede keer
Was ik nog meer verliefd op je lach
En toen ik je de derde keer zag
Was er geen lach
... ze was verdrietig.
Tristan

Weet je van wie ik hou?
Ik hou van jou
Van je mooie rode wangen
Daar hou ik zo van
Van je mooie lange haren
Daar hou ik zo van
Dus nu weet je
Dat ik zoveel van je hou.
Jan-Pieter

Van mama en papa: zeker
Van oma en opa: ook
Van mijn zus: omdat het moet
Van mijn tante: ook
Maar zeker ook van mijn neef
Van mijn poes ook heel veel
en van jou
Ik weet het niet.
Brent

Een parel voor jou
Ik heb een parel voor jou
Omdat ik van je hou

Dan denk ik telkens aan je
Want dan verblind je me
Met je mooie lach
Want als ik je de eerste keer zag
Dan dacht ik
Ik geef een parel aan haar
En nu ... zijn wij op elkaar.
Titus

Ik hou van jouw ogen
Ze zijn zo mooi
Ik hou van de glimlach op je gezicht
Ik hou van je glanzende haar
Ik van hoe zacht je lippen zijn
Ik stal een kusje
Zo vluchtig
Zo luchtig
Zo klein

Parel
Zo schoon als de kroon
Van keizer Karel
Elkaar altijd troosten
Als iemand weent

Altijd sorry
Na ruzie
Als iemand weent
Maken jullie hem zo blij
Als een pasgeboren eend
Dat zijn parels
Een hele mooie klas
Stan

Een stokstaart
Met een lange baard
En met een hele lange staart
Een stokstaart met een zonnebril
Ik denk dat ik er één wil
Siebe V.

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 21 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

