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E D I T O R I A A L

AGENDA

Vrijdag 20 maart 2015, een dag om nooit te vergeten ...

 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
 donderdag 25 juni: oudercontact
 maandag 29 juni: proclamatie N6

MENU
 Zie website

DEADLINES

LEEFSCHOOLNIEUWS VAN
MARTINE
Dikke merci:
Ik wil langs deze weg iedereen bedanken die ervoor
heeft gezorgd dat de volwassenactiviteit “de 3 families”
zo’n groot succes was. In de wandelgangen wordt er nog
vaak over gepraat. Het concept sloeg duidelijk aan. Zo’n
activiteiten geven aan ouders en personeel een boost.
Dikke merci.
Lentewerkdag: zaterdag 28/03 van 10 tot 17u:
Hopelijk ben jij er ook bij. Dan worden een aantal zaken
van het pimp-je-speelplaats-project gerealiseerd. Ook
wanneer je niet de ganse dag kan komen ben je zeker
welkom. Tot dan…

 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.

Betreft resultaten enquête leerlingen:
Naar jaarlijkse gewoonte laten wij de kinderen van de lagere een bevraging invullen. De
kinderen van het eerste t.e.m. het derde leerjaar doen dit op papier, de kinderen vanaf
het vierde leerjaar doen dit elektronisch. Dit gaat over de items tevredenheid,
betrokkenheid, competenties, sociale relaties en pedagogisch klimaat. Daarnaast vullen
al deze kinderen ook een document in wat ze goed vinden aan de school/ wat ze willen
veranderen aan de school.
Resultaat:
Op alle items scoort onze school zoals de gemiddelde score voor Vlaanderen aangeeft.
D.w.z. geen uitvallers en geen hoogvliegers. Alvast een mooi resultaat. Wanneer een
kind individueel heeft aangegeven dat haar/zijn welbevinden niet zo goed zit werd dit
de voorbije week opgenomen met de betrokken leerkracht en/of kind.
Wat vinden de kinderen goed aan de school ? Alles, dat je veel leert op een leuke
manier, leuke juffen, veel speelruimte, zelfstandig werk (zelf mogen plannen).
Wat willen de kinderen veranderen aan de school ? Niets, terug frietjes (kan niet
omwille van de controle door de voedselveiligheid), speelplaats verfraaien (zie pimp je
speelplaatsproject) , spelen in de bosjes en op het grasveld (kan bij droog weer/ zie bord
in groen of rood vak aan het regelbord), terug snoep en chips en frisdrank (kan niet
omwille van ons gezondheidsbeleid).
De resultaten werden deze week ook reeds besproken met de kinderen van de
leerlingenraad.
Hartelijk dank aan alle kinderen voor het invullen van deze enquête.
Aanpassing opvang:
Vanaf maandag 20 april worden de kinderen van het eerste leerjaar in de avondopvang
niet meer bij de kleuters maar wel bij de andere kinderen van de lagere opgevangen.
Gelieve daar je kind te komen ophalen en vertrek te melden aan Tatjana zodat zij je kind
kan uitscannen. Dank voor uw begrip.
Actie belgerinkel :
Als school nemen wij ook deel aan de actie belgerinkel. Deze actie loopt van 25 april tot
30 mei 2015. Op deze manier willen wij onze kinderen (en hun ouders) stimuleren om
met de fiets of te voet naar school te komen. De kinderen die in die periode te voet of
met de fiets naar school komen worden in beloond met het sparen van puntjes. Ter
afsluiting zullen alle deelnemende kinderen bij de prijsuitreiking op vrijdag 12 juni om
18.30u een kleine attentie ontvangen. Hopelijk doe jij ook mee.
Martine

Leefgroep 4 | De stokstaartjes
Dag lezers allemaal !
druk drukker drukst... en tegelijkertijd fijn fijner fijnst !
De stokstaartjes hadden vandaag een ei-volle dag, vandaar dat ik als juf even kort een
flashboem-bericht schrijf.
Vanochtend was het ons eindproduct van het dierenproject : een dierenkring, de zoo
was er niets tegen ! Honden, cavia's, vis, haan en kip, ze waren allemaal van de partij...
een heerlijke beestenboel. De stokstaartjes stelden aan hun ouders per groepje een
eigen 'dieren'ordening voor en dat deden ze heel goed ! Het was een fantastische
manier om de dag te beginnen.
Het project is nu bijna helemaal afgerond, we bereiden onze toets voor en volgende
week gaan we nog dieren maken in origami.
Nog even alles geven voor dat de heerlijke vakantie daar is...
vele lieve groeten,
Leen

Leefgroep 5
Vrijdag 20 maart: een mistige vrijdagochtend. Bijna moesten we het doen met onze
theoretische uitleg. Maar we zouden onze naam leefschool niet waardig zijn, mochten
we dit fenomenaal natuurverschijnsel niet kunnen ervaren hebben. Het was tot 9u20
bang afwachten. Hebben we die eclipsbrilletjes dan toch voor niks gekocht?
Leefgroep 5 waagde het er toch op naar buiten te gaan en toen gebeurde het ….. de
wolken losten op voor de zon! Alle hens aan dek! Iedereen werd naar buiten geroepen
en wat we toen meemaakten was formidabel. Vele verwonderde gezichtjes, spanning
ten top. Juffen in euforie. Ervaringsgericht onderwijs ten top! Geniet nog maar eens mee
van volgende beelden.

Leerlingenraad | Verslag 24/03/2015
De kinderen melden nog even in elke klas hoe de lijn aan de schoenenkast werkt.
Om ervoor te zorgen dat de toiletten in de lagere steeds netjes achtergelaten worden
voeren we terug de toiletcontroleurs in. Emely en Luna nemen deze taak op. Zij
controleren elke middag zowel de jongens- als de meisjestoiletten en zij brengen een
score uit (netjes /matig/ slordig). Zie aan de ingang van de toiletten. Hartelijk dank om
dit op te nemen. Hierdoor liggen de toiletten er veel beter bij.
Regeling voetbal wordt behouden omdat dit goed loopt tijdens de pauzes.
Het regelbord met het groene/rode vak wordt enkel door de juffen of op vraag van de
juffen aangepast.
Resultaat van de enquête van de kinderen werd met de leerlingen van de leerlingenraad
besproken en toegelicht (zie resultaat rubriek leefschoolnieuws directie).
Voorstel: afscheidssymbool van de zesdes op blad, wand, …
Oproep belang van deel te nemen aan de lentewerkdag. Zo help je alvast mee aan de
uitwerking van pimp-je-speelplaats.

Tweedehandsbeurs : kledij, speelgoed, antiek,…
Op 12/04/2015 gaat er in de leefschool van Oosterzele een 2ehandsbeurs door van 10
tot 13u.Je kan er o.a. kledij voor volwassenen en kinderen, speelgoed, antiek, brocante,
decoratie en andere spullen vinden.Kom gerust eens langs, de toegang is gratis.
Interesse om deel te nemen?
Contacteer dan Klaartje Lenssens via klaartjelenssens@hotmail.com .
Wie na de beurs geen zin heeft om zijn spullen terug mee naar huis te nemen, kan ze
schenken aan een goed doel.
Kindergerief (speelgoed, kledij van 0 tot 12 jaar, ...) worden geschonken aan CKG Den
Boomgaard in Lierde.
Overig gerief (kledij voor volwassenen, klein elektro, decoratie, ...) wordt geschonken
aan vzw Ommekaar uit Zottegem.
Ook bezoekers kunnen hun steentje bijdragen, van 10 tot 13u30 kunnen spullen
gebracht worden.Wie die dag zelf niet kan komen maar zijn steentje wil bijdragen, kan
contact opnemen met Klaartje.
Wie actief is op facebook, kan ook terecht bij de groep ‘Kopen en verkopen in
Oosterzele’ om spullen te (ver)kopen.
Klaartje

LENTEWERKDAG / 28/03/2015

SPORTSNACK

SVS
20/05/2015: Minivoetbal: 5de en 6de leerjaar
Sportieve groeten,
Juf Marjolein

