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E D I T O R I A A L

AGENDA

Martine en het team wenst alle feestelingen dit
weekend een superdag. Ook een heel dikke proficiat aan
de ouders en familie.
We zagen op donderdag vermoeide, maar vooral blije
gezichten van de kinderen uit leefgroep 4. Ze hadden
het super op GWP.
In leefgroep 5 was het wat serieuzer en toch super
interessant. Daarnaast ontvingen ze een dikke pluim van
de spreker rond drugspreventie over hun
geïnteresseerde houding.
Zo is de laatste periode van dit schooljaar terug gestart
met boeiende lentesprankels.

 zondag 26 april : lente-en
communiefeest
 woensdag 13 mei : pedagogische
studiedag
 dinsdag 26 mei : facultatieve dag
 zaterdag 6 juni : Leefschoolfeest
 donderdag 25 juni: oudercontact
 maandag 29 juni: proclamatie N6

LEEFSCHOOLNIEUWS VAN
MARTINE

Dinsdag 28 april is er om 20u
oudervereniging. Jij komt toch
ook ?
Na zo’n zonnige paasvakantie hebben we er zin in om de
laatste 2 maanden van dit schooljaar aan te vatten. Juf
Marjolein is momenteel in bevallingsverlof en wordt
vervangen door meester Arne. Welkom. Door de komst
van de nieuwe peuters zal juf Amélie extra uurtjes
ingezet worden bij de jongste leefgroep (peuters/K1).
Op dinsdag 21 april ben ik samen met Leen Van Impe
een dagje op bezoek geweest bij leefgroep 4 (N3/N4) in
Kemmel ide daar op bosklas waren. De sfeer zat zeer

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.

goed en de kinderen hadden de tijd van hun leven. Ook de kinderen van het tweede
leerjaar hadden net voor de vakantie hun boerderijklas in Gijzenzele. En ook daar waren
enkel stralende gezichten merkbaar. Langs deze weg wil ik de juffen, de stagiair en de
meehelpende ouders hartelijk bedanken om dit mogelijk te maken.
Schooljaar 2015-2016: het is nog steeds mogelijk om je kindje geboortejaar 2013 in te
schrijven. Momenteel zijn nog 7 plaatsjes beschikbaar. Ook voor het eerste leerjaar
hebben we nog 2 plaatsen beschikbaar. Tot slot kunnen er ook nog enkele kinderen in
ons zesde leerjaar terecht. De overige groepen zijn momenteel volzet (maximum 22
kinderen per groep).
Voor de inschrijving kan je best telefonisch contact opnemen op het nummer
09/362.49.63 om een afspraak te maken met de directie.
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 2 | De kikkertjes en de schildpadjes
Hallo iedereen,
We hebben al veel kunnen genieten van het zonnetje. Onze kleuters hebben tijdens
deze mooie dagen opgemerkt dat de natuur om hen heen zo mooi is.
Ons nieuw project was dan ook snel gevonden en gekozen: we willen alles te weten
komen over die mooie bloemen in onze schooltuin.
Tijdens de vakantie is Felix 5 jaar geworden en dit werd op maandag gevierd met een
lekkere perentaart: proficiat jongen!
Vele groetjes, Valentine en Sofie.

Leefgroep 3 | De zeepaardjes en de maanvisjes
Dag lezertjes,
We zijn weer goed op dreef na een deugddoende paasvakantie. De maanvisjes en
zeepaardjes droegen heel goed zorg voor hun planten in de vakantie en brachten ze
terug mee naar de klas om te planten in de moestuin. Daar kijken we naar uit!
We willen ook graag wat meer leren over planten, bloemen en bomen. We gingen op
verkenning in en rond de school en zagen dat er al heel veel in bloei staat. Heel mooi is
dat!
De zeepaardjes vierden ook de verjaardag van Lotje. Zij mocht 8 kaarsjes uitblazen.
Hoeraaaa!

PS: zagen jullie de foto’s van de boerderijklas al? Je vindt ze op de site van de leefschool.
Veel kijkplezier!
De zeepaardjes

Leefgroep 4 | De stokstaartjes
Wij zijn 3 dagen op Gwp geweest in Kemmel.
En we hebben veel gewandeld en het was heel leuk.
We hebben een wandeling gedaan met een wijze heks.
Die wist veel over de natuur.
En we hebben over de 1e wereld oorlog geleerd en we hebben leren werken met een
kompas.
En we hebben leuke spelletjes gespeeld.
In de klas zijn we nu een bundel over alles dat we hebben geleerd op GWP aan het
maken.
Morgen gaan we weer op stap naar een tentoonstelling in het overstromingsgebied in
Moortsele en we gaan ook naar het Lange Jan bos op zoek naar sporen van onze
reuzen.
Van Fil en Selma

Leefgroep 5 | De wolkenvangers
Dag ouders,

hier de flashboem van 20/04 tot 24/04
De maandag hebben we allemaal prentjes bij de juiste tijd in de tijdsband gezet. Zo is
ons project over de historische tijd afgerond. Donderdag komt meester Joachim een
maand lesgeven aan de wolkenvangers en niveau 6. We zijn benieuwd welk project we
gaan doen.
De dinsdag is er een meneer over drugs en genotsmiddelen komen vertellen. Hij deed
dat heel boeiend en met veel humor. We leerden veel over de risico’s die hieraan
verbonden zijn. Zowel over legale (tabak, alcohol, medicijnen, ...) als over illegale
(canabis, XCT, speed, coke, ...) genotsmiddelen. We kennen nu de effecten op ons
lichaam. Zo zijn er verdovende, stimulerende en hallucinerende middelen. Het gevaar is
dat de werking zo belonend werkt dat je steeds zin krijgt in meer. En dan komt er het
risico op verslavend gebruik met alle gevolgen vandien. Héél interessant! Belangrijk is
dat we over onze problemen steeds met vrienden of vertrouwenspersonen kunnen
praten. En dat leren we hier heel goed op de leefschool!
Hanno en juf

Godsdienst en zedenleer feest
Feest Feest Feest !!!
Dit weekend is het feest voor alle kinderen die hun lentefeest of communie vieren!!
Alvast 3 dikke kussen van het volledige team!
Maak er een onvergetelijke dag van!!
Juf Ann en juf Ellen.

GEZOCHT voor WORKSHOP in BIB

Dringend gezocht: kapotte of afgedankte juweeltjes (ketting, armband,
oorringen, kraaltjes, ...) die je niet meer draagt en (gratis) kunt missen. De nog
bruikbare onderdelen zouden dan hergebruikt worden tijdens een gratis workshop
'juwelen leren maken' in de BIB in Scheldewindeke op woe.6 mei. Spreek me aan
op de speelplaats of stuur me een mailtje (veronique.innegraeve@hotmail.com).
Je bent uiteraard ook welkom om zelf deel te nemen (inschrijvingen verlopen via
de BIB) aan deze workshop. Alvast heel erg bedankt!!!! Véronique
Innegraeve (mama Arne en Maarten)
ps. voor meer info en inschrijvingen
zie: https://www.google.com/calendar/event?eid=cjAyaXQyZzZhNTdpMGo1djR
nZjZuc3NodXMgYmlibGlvdGhlZWtvb3N0ZXJ6ZWxlQG0
SVS
20/05/2015: Minivoetbal: 5de en 6de leerjaar
Sportieve groeten,
Juf Marjolein

