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E D I T O R I A A L
Langzaam aan komt de routine er terug in. Schoenen
wisselen, brooddoos in de box, taken doen, thee
maken,…Ook de virussen zijn weer van de partij : enkele
kinderen en juffen hadden ze al te pakken. Veel
beterschap. Terug een heleboel belangrijk nieuws :
foutieve data, strapdag, verslagen, axennieuws,…
Veel leesplezier

AGENDA
 Maandag, 15 september : 20 u :

oudervereniging
 Dinsdag, 16 september :

leerlingenraad
 Vrijdag, 19 september :

strapdag
 Woensdag, 24 september:

fietscontrole door politie
 Woensdag, 24 september :

scholenveldloop
 Donderdag, 25 september :

Beste ouders,

medisch onderzoek N5
 Dinsdag, 30 september :

schoolraad

Graag het geld voor abonnementjes ten laatste
binnenbrengen op vrijdag 19
september bij juf Els.
Dank je wel!

LEEFSCHOOLNIEUWS VAN MARTINE
Strapdag van vrijdag 19 september:
Hierbij wordt aan iedereen om zoveel mogelijk
gevraagd om met de fiets, te voet, via carpooling of
met de schoolbus/openbaar vervoer naar school te
komen. Alvast dank voor je medewerking.

 Vrijdag, 3 oktober :
schoolfotograaf
 Dinsdag, 14 oktober : leerlingenraad
 Zaterdag, 18 oktober :
herfstwerkdag
 Dinsdag, 4 november :
leefgroepvergadering lfg 1-2-3
 Donderdag, 6 november :
leefgroepvergadering lfg4-5
 Maandag, 10 november : geen
school
 Dinsdag, 11 november :
wapenstilstand
 Woensdag, 12 november : geen
school
 Dinsdag 18 november :
leerlngenraaad
 Zaterdag, 22 november : etentje
 Vrijdag,5 december : Sint komt
 Dinsdag, 16 december
:leerlingenraad
 Donderdag, 18 december
oudercontact
 Zondag, 26 april : lente-en
communiefeest
 Maandag, 20 april tem woensdag 23
april : GWP De Lork Leefgroep4
 Zaterdag, 6 juni : Leefschoolfeest

MENU
 Zie website

DEADLINES
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Rechtzetting van data die in flashboem 1 foutief waren doorgegeven.
ma 20 – woe 22 april : GWP De Lork Kemmel voor leefgroep 4
zondag 26 april: lentefeest/communie
woensdag 13 mei : pedagogische studiedag (geen school)
Dank voor jullie begrip
Opvang:
Door de nieuwe werkwijze opgelegd vanuit de gemeente was het tijdens de opvang nog
wat zoeken voor Rozemarijn en Elisabeth. Zij moeten scannen, aanduiden op een lijst en
op de kinderen letten. Dus daarom vraag ik aan jullie het nodige geduld om hen tijd te
geven deze handelingen vlot te combineren. Op termijn zal mogelijks het invullen van de
lijst wegvallen. Zij moeten ook de tijd strikter in het oog houden want de scanner geeft
deze ook aan. Wees op tijd om je kind op te halen zodat er geen onnodige discussies
ontstaan. Dank voor jullie begrip.
Zoals vorig jaar reeds aangekondigd zijn er ook geen boterhammen meer in de opvang
(dit was een gunst vanuit de school). Aangezien wij geen inkomsten meer hebben van de
opvang is er dus ook geen brood meer voorzien. Wie boterhammen meegeeft voor in de
opvang gelieve de boterhamdoos goed te voorzien van een label “opvang+ naam kind”.
Denk er ook aan dat de boterhammen voor de opvang in de boekentas blijven zitten en
dat je best geen charcuterie voorziet. Het is voor ons niet mogelijk om de boterhammen
koel te bewaren tot ’s avonds.
Dank voor jullie begrip.
Vrijdag 19 september : strapdag
Zie meer info in deze flashboem.
Vrije dag:
Uiteraard is er ook geen school op vrijdag 15 mei.
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Fietscontrole door politie:
Op woensdag 24/09 is er fietscontrole door de politie op onze school. Indien je wenst dat
de fiets van je kind gecontroleerd en/of geregistreerd wordt, zorg je dat de fiets op 24/09
school is. Aan de fiets bevestig je het ingevulde registratieblad. Dat registratieblad kan je
bekomen via Martine/secretariaat. Wanneer de fiets van je kind helemaal in orde blijkt te
zijn, wordt hij/zij beloond met een fijne attentie. Indien de fiets niet in orde is, kan de fiets
op een van de commissariaten een tweede controlebeurt krijgen. De school met het
hoogste percentage verkeersveilige fietsen krijgen een politiedag op school. Via volgende
link vind je alle voorwaarden voor een verkeersveilige
fiets: http://www.belgium.be/nl/mobiliteit/fietsers_en_voetgangers/fietsers/plichten/
Medisch onderzoek voor N5:
De kinderen van het vijfde leerjaar gaan donderdag 25 september op medisch onderzoek
naar Wetteren. ’s Morgens gaan de jongens en ’s namiddags de meisjes.
Veiligheid:
Gelieve steeds de poort aan de Keiberg (met zwembadslot) en Groenweg goed te sluiten
wanneer je de school betreedt of verlaat. Dank voor je medewerking.
Martine

Leefgroep 1 | de schelpjes en de pareltje s
Lieve mensen,
De eerste schoolweken vol zon en lachende gezichten. Een traantje hier en daar hoort er
bij, het afscheid kan intens zijn maar dat maakt het terugzien zo veel mooier.
Bij de jongste leefschoolertjes is het echt genieten! We ontdekken onze klas en elkaar,
we proberen van alles uit, voelen ons al zo groot!
Een dikke proficiat aan Flore en haar gezinnetje want ze is grote zus geworden van een
prachtig klein meisje, Nora. En ook een dikke proficiat aan Nora en haar gezinnetje want
zij is ook grote zus geworden van nog zo'n zoetje, Milda.
Feest met lekkere cakejes hoort daar natuurlijk bij.
Zoenen voor Sanne want die is ook een jaartje ouder geworden. We wensen je een leuk
jaartje toe bij ons!
Hiep Hiep Hoera voor Hazel, 3 jaar! Proficiat meisje, geniet van je dagje!
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We kijken al uit naar volgende week, benieuwd wat die ons allemaal zal brengen.
zoenen,
de kindjes en juffen van leefgroep 1

Leefgroep 3 | de maanvisjes
Hallo iedereen,
Wij hebben deze week ons eerste project gekozen. Rarara wat zou het zijn? Hoe verzorg
je een paard?
Wij hebben al onmiddellijk een eerste uitstap vastgelegd. Wij gaan dinsdag op bezoek bij
de papa van Timpe in de manège.
Heel erg bedankt papa van Timpe om ons allemaal te willen ontvangen en hiervoor tijd
vrij te maken.
Alle kinderen kregen ook de planning mee van ons nieuw project. Wie leuke ideetjes
heeft steeds welkom!
Fijn weekend!
Juf Marjolein

Leefgroep 4 | de stokstaartjes
Juf Leen was bijna de hele week ziek. We geven een pluim aan alle juffen die ons zo
goed hebben opgevangen.

Leefgroep 4 | De gekko’s
Jow !
Deze week verdiepten we ons verder in het leven van een gekko en gingen we verder op
zoek naar de schat! Nog even en we zijn er!!!
We konden ook genieten van een prachtige expo van Noor en Alix over de AXOLOTL
(een vreemd beestje...).
Een luisterverhaal over een koning met zijn gemene koningin bracht ons donderdag in
vervoering. Vrijdag vierden we het verjaardagsfeest van Mila met veel toeters en
bellen, proficiat Mila met jouw verjaardag en bedankt voor al dat lekkers.
We leerden ook nog het straplied en mochten dit uit volle borst meezingen op het forum.
Strappen maar...
de gekke gekko's!
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Leefgroep 5 | De feniksen
Lieve lezertjes,
Maandag hebben we reclameronde gedaan over beroepen, hoe was het vroeger in
Oosterzele, reclame, geld en elektriciteit.
We hebben ook een keuze gemaakt en het is geworden: 'Hoe ga je om met geld ?'
Dinsdag hebben we muziek gehad (we hebben het Straplied geoefend en een Frans
liedje) en sport (we deden een shuttle run) en we hebben Jana haar verjaardag gevierd.
Donderdag hebben we de projectplanning bekeken gesport en spreekwoorden
opgezocht.
En vrijdag hebben de planning gemaakt voor ons project en het was forum.
Groetjes Titus en Alice

Leefgroep 5 | info-vergadering

verslag info-vergadering 9 sep 2014
Hieronder vinden jullie wat concrete info over de werking in leefgroep 5.
Het betreft eerder organisatorische zaken en verwachtingen die we naar de
kinderen en de ouders hebben.
Alles wat het inhoudelijke betreft over projecten, GWP, kringen, … zullen jullie
vernemen op onze leefgroepvergadering in oktober.
1. taal en wiskunde
 weekplanning wiskunde: dit blad zit IN het wiskundewerkboek en
wordt elke dag opgevolgd door de lln.
 weekplanning taal: dit blad hangt aan het taalpakket en wordt ook
dagelijks opgevolgd.
Als het werk voor een bepaalde dag niet klaar geraakt is in de klas, wordt
dit (in samenspraak met de juf, op maat van je kind) thuis afgewerkt.
Tenzij er factoren een rol gespeeld hebben die het zelfstandig werk in de
klas verhinderden.
Op dinsdag wordt er telkens aan een nieuw taal- en wiskundepakket
gestart.
Hoe concreet?
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De kinderen krijgen op dinsdag een planningsblad taal en wiskunde.
Onmiddellijk plannen zij hun werk zelfstandig. Bladen waarbij een instructie
hoort, worden door de lk. gepland.
Op het einde van de voormiddag kijkt de ll. zijn planning na. Als alles klaar
is, dient hij/zij zijn werk in. Als bepaalde oef. niet klaar zijn, werkt hij/zij die
thuis af.
De lk. kijkt het werk na en noteert wat fout is op het voorblad. De lln.
corrigeren hun fouten met groen en dienen hun werk opnieuw in. Een taak is
pas klaar als er OK staat bij de taak.
Op dinsdag en donderdag dient iedereen verplicht zijn werk in om te laten
nazien. De andere dagen gebeurt dit vrijblijvend.
2. dictee van het woordpakket (eerste blad van het taalpakket) wordt
wekelijks afgenomen:
N5: op vrijdag, klassikaal. Kinderen dienen een schriftelijke voorbereiding
in van de geoefende woorden.
N6: je kind doet op eigen initiatief het dictee binnen hoekenwerk
individueel op de computer. Een schriftelijke voorbereiding moet eerst
voorgelegd worden.
3. agenda: hierin wordt de datum van de expo of actua meegedeeld die je
kind zal voorbereiden.
Ook de taak die heel de klas moet maken, wordt vermeld in de agenda.
(vb. Frans). Op het planningsblad staat dan HT bij de specifieke taak.
Mogen wij vragen om het agenda van je kind regelmatig te paraferen?
Minstens 1x per week.
Brieven, rekeningen, en info wordt ook via het agenda meegegeven in
het plastic hoesje vooraan de agenda.
Uitnodigingen voor vergaderingen, oudercontacten, festiviteiten, … vind
je terug op de website. Bekijk deze regelmatig! Ook de foto’s!
4. toetsen: na een werkperiode van ongeveer 8 weken volgt er een
toetsenperiode voor wiskunde en taal. Je krijgt die na afloop ter inzage.
Gelieve deze ondertekend terug mee te geven. Daarna komen ze in de
ringmap van je kind.
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Er kunnen ook onverwachte bordtoetsen komen om wat in een instructie
aan bod kwam te evalueren en indien nodig te remediëren.
5. Frans: elke dag krijgt je kind 25 minuten Frans. Om het geleerde zoveel
mogelijk te onthouden, zal je kind dagelijks een kort huistaakje krijgen.
Er kan ook onverwachts getoetst worden. Een grote toets wordt altijd
tijdig aangekondigd.
6. onthoudschrift: je kind heeft een onthoudschrift voor taal en wiskunde.
Instructies en nieuwe leerstof worden hierin genoteerd.
De bedoeling is dat je kind dit onthoudschrift + ‘vergeet-mij-nietje’
raadpleegt als hij/zij bepaalde zaken niet kan oplossen.
8. Huistaak: elke dag 10 minuutjes Frans (taak of lesje) + elke dag planning
taal en wiskunde bekijken. Indien alles klaar was tijdens de les, geen
huistaak. Dit lukt bij de meeste kinderen!
9. sport: gelieve degelijke sportschoenen te voorzien.
10. ouderparticipatie: wordt toegelicht door enkele ouders
11. Project: graag ook jullie expertise meegeven en je kind aanmoedigen
materiaal te voorzien.

Dank voor jullie betrokkenheid!
juf Els, juf Izabel, juf Sofie
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STRAPDAG VRIJDAG 19 SEPTEMBER
Volgende week is er onze dag van de sportclub.
Alle kinderen mogen op vrijdag in sportieve kledij naar school komen. Als je in een
sportclub zit mag dit in de kleren van de club en wie niet in een sportclub zit mag
zeker ook sportief naar school komen. In teken van onze axenkring gaan we die
dag De PAUW zijn. Wij gaan iedereen tonen dat we fier zijn op onze sport.

HET STRAPLIED
Met de fiets of te voet,
dat is cool! Dat is goed.
Voorzie wat plaats voor mij.
Onze juf geeft een kus
aan de octopus,
want die houdt de straat wat vrij.
Stappen en trappen, dat doe ik graag.
Rij alsjeblief toch wat traag.
In de straat waar ik woon,
is het niet ongewoon
om te strappen op de stoep.
En we zingen in groep:
Wie staat paraat als, de bel weer gaat?
Het is de octopus, de octopus.
Wie mindert vaak voor ons de vaart?
Het is de octopus, de octopus.
We zingen op de fiets of op de bus:
LANG LANG LEVE DE OCTOPUS!

flashboem | 20e jaargang | nummer 2 | 12 september 2014 | flashboem@leefschool.be

DE STAD VAN AXEN IN DE KIJKER

Complementaire axen :
Het ene gedrag is gekoppeld aan het andere gedrag. Dit noemt men de complementaire
axen : er kan geen geven zijn, als de andere het niet aanneemt, er kan geen leiden zijn
als de andere niet volgt…
Zo ontstaat de volgende onderverdeling :
tonen <-> opkijken

zorgen <-> genieten

leiden <-> volgen

houden <-> lossen

De 10 totemdieren
Om de kinderen een taal te geven over de verschillende axen is er gekozen om elke ax te
koppelen aan concrete, beeldende en eenvoudige dieren.
Je kan deze bewonderen op onze school in een heuse echte totempaal.
Enkele getuigenissen van de stokstaartjes rond de stad van axen
Joshua : ik denk aan de leeuw, want die leidt vaak.
Niels : de havik is het dier die alles in de gaten houdt.
Ella : ik denk aan de pauw, door de pauwenveer in de kring die Zara meegenomen heeft.
Zara : ik hou van de uil, want die vertelt geen geheimen door en dit is belangrijk
Myrthe : ik denk aan de poes want Briek en ikzelf genieten veel thuis.
Lena : het beste is dat je eens een beetje van elk dier bent, je leert dan jezelf kennen en
goed samen werken.

Volgende week starten de kinderen in de groepen met de pauw…
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SVS NIEUWS
Onze eerste activiteit van dit nieuwe schooljaar is onze leuke scholenveldloop. Deze gaat
door op 24september. Doe zeker mee want dit is steeds een heel leuke activiteit. Ook de
mama's en papa's niet vergeten in te schreven! Inschrijvingen binnenbrengen bij Juf
Marjolein.

KAST GEZOCHT voor ZORGKLAS
De beverklas (zorgklas) werd deze vakantie ingericht.
We zijn op zoek naar een kast met 2 deuren en legplanken, zodat alle materialen een
proper plaatsje kunnen krijgen.
Kan je ons helpen als een bever dan zullen wij ervan genieten als een poes en dankbaar
zijn als een wasbeer.
Spreek me dus gerust aan, je kan me vinden in het lagere.
Alvast bedankt Katrien
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