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E D I T O R I A A L

Veel woorden moet ik hier niet aan vuil maken, laten we
er SAMEN WERK van maken.
Een deugddoende en ontspannende krokusvakantie !
Van Martine en team

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).
Martine

AGENDA
 Donderdag, 23 februari : gekko’s
film kinepolis
 Zaterdag, 28 februari kinderfuif :
1001 nachten
 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

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.

Leefgroep 2 | De kikkertjes en de schildpadjes
Omdat vorige week het berichtje niet is aangekomen, even een herhaling:
Deze week en vorige week knutselden we erop los: planeten, de maan en de sterren en
de raketten hebben we afgewerkt. Deze week lag onze focus meer op 'hoe kunnen we
een raket echt laten bewegen?' We probeerden dit op verschillende manieren: zelf
omhoog blazen, een ballon het werk laten doen,... en als kers op de taart is Aster op
vrijdag onze waterraketten komen afschieten. Deze gingen uiteraard het hoogst. Maar
tot aan de maan??? Met deze experimenten sluiten we ons geslaagde project af. Het
was fijn om in de ruimte te zijn... althans met ons hoofd dan. In de schildpadjesklas was
het ook feest deze week met een dubbele verjaardag, zowel Tuur Decouvreur als Lucca
waren jarig. Proficiat jongens en bedankt voor al dat lekkers. Volgende week gaan we al
sprokkelen naar een nieuw project want vanaf woensdag komen er stagiaires
observeren om dan na de krokusvakantie het roer over te nemen. We zijn benieuwd
wat het gaat worden.
Enkele kleine aanvullingen voor deze week:
Terug feest in de schildpadjesklas, deze keer de verjaardag van Liesl, proficiat grote meid
en bedankt voor de lekkere cakejes. Deze week was ook 'de week tegen pesten' en
hebben we dit even onder de loep genomen: wat is pesten?, wat is goed gedrag en wat
is slecht gedrag?,.... In het zeggen ging het goed, maar in het doen gaat het soms nog
eens mis. Samen spelen, niet uitsluiten en geen pijn doen, stonden bij ons in de kijker en
daar hebben we enkele activiteiten op afgestemd. Een leuke week om onze vakantie in
te gaan. Ik zou zeggen geniet er ten volle van, wij gaan dit ook zeker doen.
Toedeloe,
Sofie en Valentine

Leefgroep 4 | De stokstaartjes
Maandag hebben we eerst saaie niveau gedaan.
Na de middagspeeltijd nog saai niveau gedaan.
Dan hebben we godsdienst/zedenleer en turnen gedaan.
Dinsdag hebben we eerst weer niveau gedaan
en na de middagspeeltijd hebben we project gedaan.
Dan zijn we gaan zwemmen.
Woensdag hebben we leuk project gedaan. We maakten een ICT-talenten-mobiel
en dan naar HUIS!!!
We vonden niveau deze week stom omdat we LVS toetsen moesten maken...
groetjes,
Ella B en Noa

Leefgroep 4 | De gekko’s
Morgen hebben we ons klasmuseum: een voorstelling over het menselijk lichaam.
Iedereen is welkom in onze klas vanaf half 2 tot half 3 (erna is er forum). We hebben
hard gewerkt de laatste twee weken om veel te weten te komen over het menselijk
lichaam. Tijdens de voorstelling zullen we jullie zelf rondgidsen.
Deze week is het de anti-pestweek en we hebben de spelletjes geleerd, een muur
gebouwd en vandaag de move tegen pesten geleerd. Dat was heel tof! Pesten is stom!
Van de andere school hebben we een voorstelling gekregen van hun reuzen. Ze hadden
vouwbloemen gemaakt met daarin allerlei informatie.
Groetjes
De gekko’s!

Leefgroep 5 | De wolkenvangers
Maandag zijn we in niveau 6 gestart met LVS-toetsen. 's Namiddags hebben we ons
opzoekwerk voorgesteld aan elkaar. We hebben ook gewerkt rond pesten.
We hebben de 'anti-pestbrigade' opgestart. Dat zijn kinderen die tijdens de speeltijd
extra zorg dragen voor iedereen en waar je altijd bij terecht kan als je gepest wordt.
Dinsdag hebben we de LVS-toetsen afgewerkt. We hebben de move tegen pesten leren
dansen en een nieuw liedje leren zingen. Donderdag was er projecttoets en vrijdag
hebben we de week afgesloten met onze tentoonstelling rond seksualiteit.
Groetjes van Emely

STAD VAN AXEN / ANTI-PESTWEEK

Er was eens een meisje uit New York
Ze werd gepest door een grote ork
Daarbij was ze superklein
Dus kon die ork makkelijk bij haar zijn
Hij viel haar steeds aan met zijn vork
(Isaura)

Er was eens een jongen uit Oosterzele.
Niemand wou iets met hem delen
De kinderen wouden hem verjagen
Dus begon ze hem te plagen
Het kon hem niets meer schelen
(Marthe)

Er was eens een Jos uit Latem
Iedereen pestte hem
Dat is toch iets dat niet kan
Dus verzon hij een plan:
Hij verhief zijn stem
(Luna)

Er was eens een meisje uit Nederland
Ze had een grote tand
Ze was ook een beetje dom
En hield veel van haar varkentje Tom
Toen verhuisde ze naar Engeland

(Rune)
Er was eens een koe uit de bergen,
die hoorde bij de 7 dwergen,
De koe was zo klein,
Dat hij al lang vertrappeld moest zijn,
Dat kon hij echt niet verbergen.
(Emely)

Er was eens een beer uit Londen
Die had grote wonden
Daar werd hij mee gepest
Dat vond hij niet al te best
Het verhaal deed tenslotte de ronde
(Marthe)

Er was eens een jongen genaamd Tristan,
Hij kwam uit Afghanistan,
Hij at zoveel,
dus veranderde hij in eigeel,
Men braadde hem in een pan.
(Gijs)

Er was eens een panda in China
En hij werd gepest in het huis van Kina
Daarom ging hij naar huis
En hij zocht troost bij een muis
En dat vonden ze prima
(Eva-Marie)

Een slaaf uit Gent
had een baas als een serpent.
Hij sloeg hem elke dag
Tot hij er bij neer lag
Wat is die baas verwend
(Tristan)

Er was eens een jongen uit Balegem
Hij had iets aan zijn stem
Daardoor werd hij gepest
En dat vond hij niet al te best
Dan verhuisde hij maar naar Zottegem
(Manon)

Er was eens een jongen uit Spanje
ze lachten hem uit want zijn huid was oranje
Hij ging naar zijn pap
maar die gaf hem een lap
toen deed hij een campagne
(Hanno)

Er was eens een kat.
Die zat op de mat.
Hij viel in een afgrond.
Pal op zijn kont.
En daar werd hij kletsnat.
(St@n)

Er was eens een jongen uit Kruin.
Hij was ook bruin.
Daarom lachte iedereen hem uit.
Toen zocht hij een bruid
En zoenden elkaar in de tuin.
(Giel)

Er was een meisje uit Frankrijk.
Ze was niet echt rijk.
Ze werd gepest om haar kleine huis.
En daar was iets niet pluis.
Dus verhuisde ze naar Oostenrijk.
(Van Jana)

Er was eens een papegaai uit Gent,
hij verdiende geen cent.
Iedereen lachte hem uit,
het was heel erg luid.
Later werd hij dan dirigent.
(Marieke)

Er was eens een meisje uit Merelbeke
Die werd nogal scheef bekeken
ze was ook zo eenzaam
Niemand was voor haar behulpzaam
ze kroop voor eeuwig onder haar deken
(Alice)

KINDERFUIF/28/02/2015

Beste leerlingen van de leefschool,
Beste ouders,
Het is tijd om te dansen !
Onze school organiseert op zaterdag 28 februari 2015 een kinderfuif voor zowel de
kleuters als de leerlingen van de lagere school. Het thema dit jaar is 1001 nacht.
Vóór de fuif kan iedereen een dansworkshop volgen. Na de workshop is er dan de
kinderfuif waar je je pas aangeleerde moves kan uitproberen en kan genieten van een
lekkere (al dan niet vegetarische) burger met een drankje.
Heb je zin om mee te dansen en te feesten ?!
Schrijf je dan snel in via onderstaand strookje en koop een feestpas ! Hieronder vind je
alle praktische informatie.
Wij hopen op veel feest- en dansvreugde !
Met vriendelijke groeten,
Juf Leen & Juf Sofie (in naam van het kinderfuif-team)
_______________________________________________________________________
Wat is er te doen ?
De planning van de avond:
Voor de kleuters:
16u00 – 17u00: Dansworkshop kleuters o.b.v. VZW Tateljee (De kleuterjuffen dansen
mee.)
17u00 – 18u00: Fuif voor de kleuters (met hamburger).

Voor de kinderen van de lagere school:
16u00 – 18u00: Dansworkshops (Ieder kind volgt 1 workshop.)
• Hip hop- streetdance: De hip hop en streetdance moves zijn 'cool'. Leer een
variatie van mooie ,vlugge bewegingen op leuke muziek!
• Breakdance: Is een mix van dans, acrobatie en vooral originaliteit. Het is een
'hevige' dans die ontstaan is in de getto's (wijken) van New York. De jongeren
begonnen tegen elkaar te dansen -in plaats van te vechten- in zogeheten
battles, waarin ze elkaar overtroffen door zich in de meest ongeloofelijke
kronkels te wringen: spins, back flips, en vele andere dansbewegingen laag bij de
grond. Ben jij er klaar voor?
• Bollywood: Bollywood komt van het woord "Hollywood" waarbij de 'B' staat
voor Bombay (een stad in India). Bombay is in India én wereldwijd het grootste
filmcentrum. In Bollywoodfilms wordt er heel veel gezongen en gedanst.
Bollywooddans is een vloeiende, swingende, energieke dans met veel kleuren en
vrolijkheid. Wat kan je verwachten? Heup-, schouder-, hoofd- en
vingerbewegingen, je hele lijf danst mee...
• Funky jazz: Hou je van snelle bewegingen? Van klassieke danspasjes tot
moderne hippe moves, dan is deze dans zeker iets voor jou!
• Capoeira: Capoeira is een Braziliaans spel, een combinatie van dans, muziek,
acrobatie en vechttechnieken. Het Capoeira- spel kent geen winnaar of
verliezer. Oefen je kracht, lenigheid en snelheid tijdens deze workshop.
• Hedendaags/ moderne dans: Bij hedendaagse dans praat je met je lichaam: het
gevoel tijdens het dansen, het verhaal dat je vertelt is erg belangrijk. Je danst in
de lucht en op de grond, snel en traag, met kleine bewegingen en grote moves.
Laat je meeslepen in deze heerlijke dans...
• Afrikaanse dans: Feesten in Afrika is dansen. Iedereen danst, niemand kijkt toe,
trommelslagen op de djembé, ritme, bewegen,... Doe je mee?
18u00 – 20u00: Fuif voor leerlingen uit het lager (met hamburger en rond 19u00
toonmoment van de workshops).

Waar is het te doen ?
De workshops zullen doorgaan in de verschillende klassen. De kinderfuif zal doorgaan in
de nieuwe refter. De workshop van de kleuters gaat ook door in de nieuwe refter.
Verder praktische afspraken volgen later.
En wat met mijn ouders ?
Tijdens de workshops en de kinderfuif is er ook een praatcafé waar je mama en papa
een drankje tegen betaling kunnen nuttigen. De dranktoog zal in de gang van de

nieuwbouw staan, leraarskamer en gang worden omgetoverd tot gezellige zitruimtes.
De kinderfuif is wel verboden terrein voor de ouders !!

Thema van de avond:

1001 nacht
Verkleed je gerust in deze stijl of in de stijl van je gekozen dansworkshop.
Om je fuif nog leuker te maken mag je je favoriete muziek afgeven aan DJ 'Kurkuma'.
Liedjes op CD, stick, via mail,... zijn dus van harte welkom bij juf Leen. Dit liefst voor de
krokusvakantie en ten laatste op maandag (23/02) na de krokusvakantie.

Hoe inschrijven ?
1. Je koopt via onderstaand strookje een feestpas van €6.
De feestpas houdt volgende zaken in:
- 1 dansworkshop naar keuze
- 1 (vegetarische) burger
- 1 drankje
Geen zin in een workshop maar wel in een fuifje, koop dan ook een feestpas en kruis
onderaan aan dat je enkel naar de fuif komt. (€6 ingang, hamburger en drankje
inbegrepen)
2. Je duidt op onderstaand strookje aan welke dansworkshop je het liefst wil doen.
Gebruik hiervoor de cijfers van 1 – 7 (1: heel graag – 7: minst graag).
3. Je geeft onderstaand strookje af vóór 13 februari 2015 aan je juf SAMEN met €6 voor
de feestpas.

________________________________________________________________________

Ik (naam kind) …………………………………………………………………….……………………………van de
…………………………………………………………………………………………………..…...……..(projectgroep)
heb hieronder aangeduid welke dansworkshops ik het liefste wil doen (cijfer van 1-7):
…….

Hip hop- streetdance

…….

…….

Breakdance

…….

…….

Bollywood

......

......

Funky jazz

Capoeira
Hedendaags/ modern
Afrikaanse dans

Ik ben een kleuter en wens de kleuterworkshop/kleuterfuif te volgen.

Ik eet vegetarisch.
Ik kom enkel naar de kinderfuif.
Ik geef dit strookje af vóór 13 februari 2015 aan mijn juf samen met €6 voor de
feestpas.

_______________________________________________________________________

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).

SVS
Agenda
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

