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E D I T O R I A A L

AGENDA

Met nieuws uit verschillende leefgroepen starten we het
verlengde weekend. Een mooi begin en maak er iets
ontspannends en gezellig van.

 woensdag 13 mei : pedagogische
studiedag
 dinsdag 26 mei : facultatieve dag
 zaterdag 6 juni : Leefschoolfeest
 donderdag 25 juni: oudercontact
 maandag 29 juni: proclamatie N6

Leefgroep 2 | De pareltjes en de
schelpjes

MENU

Lieve mensen,

 Zie website

Jullie hebben al eventjes niets vernomen via de FB. De
goede samenwerking met de klasouders is daar een
grote reden van. Nog eens een grote merci voor Rieke
en Stijn, jullie zijn fantastisch!

DEADLINES

Onze klassen zijn aan het groeien en bloeien net zoals
de natuur rondom ons. We zoeken nog een beetje een
evenwicht onder elkaar, voelen ons soms niet veilig
maar over het algemeen is het heerlijk. We
verwonderen ons over elkaar, genieten van de nieuwe
inbreng, genieten van het groter worden.
Welkom lieve Niene en Erik! Jullie zijn schatjes.

 Inzendingen op papier dienen voor
woensdag 11.30u binnengebracht te
worden op het secretariaat.

Hiep hiep hoera voor Corso en Anna! Vele zoentjes van
ons allemaal.
Deze week hebben we spelmomenten georganiseerd.
De eerste kleuters samen en de peuters samen. Mooi
om te zien hoe de peuters zich wentelden in het rustig
gezellig samenzijn en de eerste kleuters barstten van de
energie en van de ideeën.
Onze schatten worden zo groot, zo zelfstandig en we
hebben niet meer zoveel tijd samen. Genieten is de
boodschap, veel en vol en graag!
zoenen van de pareltjes en schelpjes

 Elektronische inzendingen stuur je
voor donderdag 14.00u naar
flashboem@leefschool.be

Leefgroep 2 | De kikkertjes en de schildpadjes
We zijn enthousiast aan ons nieuwe project begonnen. De zaadjes, bloembollen,
potaarde,... stromen goed binnen zodat we ons project vlot kunnen uitwerken, bedankt
hiervoor. Op donderdag zijn we naar de nieuwe bloemenwinkel 'BLOOM' in het dorp
geweest en hebben we geleerd hoe je een bloemstukje/boeketje kunt maken. We
leerden ook héél wat nieuwe planten en bloemen kennen en we hebben ook bloemetjes
gekocht en zelf betaald. Een hele ervaring die we nadien in de klas ook konden naspelen
in ons nieuwe bloemenwinkeltje. Met de gekochte bloemetjes deden we een proefje :
Kunnen we een bloem laten veranderen van kleur? Wat denken jullie? Vraag maar eens
aan jullie kleine bloemist. Kortom een project met leuke activiteiten. We kijken er
verder naar uit. Deze week was ook Nicole jarig in de kikkertjesklas en dit hebben we
gevierd met lekkere roze cakejes. Proficiat Nicole en bedankt voor het lekkers.
Toedeloe,
Sofie en Valentine

Leefgroep 4 | De gekko’s
Vorige week zijn we van maandag tot woensdag op GWP geweest. Vorige week vrijdag
zijn we naar een natuurgebied, het overstromingsgebied in Moortsele, geweest. Deze
week zijn we aan het verder werken in onze GWP bundel, het project heet GWPlus.
Woensdag beplanten we de moestuin.
Gemaakt door Jade en Inga.

Leefgroep 5 | De feniksen
Lieve lezertjes,
Vorige week zijn we in alle drukte ons berichtje vergeten versturen, ook al stond het
netjes geschreven door ons Julie.
Bij deze laten wij graag ook nog weten wat we vorige week deden.
Maandagnamiddag 20 april hebben we onze tijdslijn in verband met het vorige project
'geschiedenis' volledig aangevuld met prentjes: van zwervers in de prehistorie tot het
ontstaan van de Islam in de Middeleeuwen en nog zoveel meer. Het was dan ook onze
laatste activiteit binnen dit project. We leerden heel wat bij!
Dinsdagvoormiddag kreeg het zesde bezoek van een meneer die hen heel wat bijleerde
en vertelde over verslavingen aan drugs,...

In de namiddag hadden we turnen (waar we een test deden waar we 8 minuten aan één
stuk moesten lopen) en muzische (Alice leerde ons een Engelstalig liedje aan van Bruno
Mars). Toffe namiddag dus!
Woensdag deden we onze boekendate: we moesten elk ons eigen boek voorstellen aan
elkaar en dan iemand uit de klas kiezen waarvan je zelf dacht dat die jouw boek wel
graag zou lezen... Zo zijn we vanaf dan gestart met het lezen van die boeken in de kring
wanneer er wat tijd over is.
Donderdagnamiddag deelde de juf aan ons een nieuw thema mee dat we even gingen
behandelen: Het menselijk lichaam. We kregen de volgende opdrachten die we moesten
volbrengen: voorblad maken op de pc, afprinten en inkleuren + invullen in
opzoekbundeltje door op te zoeken in de boeken die in de klas aanwezig waren +
voorbereidende werken doen voor het eindproduct, een elektrospel maken. Wat een
bedrijvigheid in de klas.
Die bedrijvigheid ging ook vrijdag door, al moesten we iets vroeger stoppen om het
forum klaar te zetten en te leiden.
Wat ging die week snel...
Julie
Maandagnamiddag 27 april kregen we nog wat tijd om de twee opdrachten die niet met
het elektrospel te maken hadden af te werken: voorblad en opzoekwerk want vanaf
morgen zouden we starten met of afwerken van het voorbereidend werk van ons
eindproduct. Bij elk groepje lukte dit aardig!
Dinsdagnamiddag hebben we naast turnen heel hard gewerkt aan ons elektrospel: alles
dat nog niet met elektriciteit te maken heeft konden we deze namiddag al uitvoeren:
tekening maken, gaatjes boren, splitpennen steken en titel schrijven! Wat gaat de tijd
snel als je zo hard werkt!
Donderdagnamiddag kwam dan het serieuze werk. Juf legde ons eerst stap voor stap uit
wat van ons verwacht werd en legde ook uit wat een gesloten stroomkring was
(wanneer brandt een lampje en wanneer niet)
En dan konden we eindelijk aan de slag: stroomdraden knippen en strippen, verbinden
met de splitpennen, batterijen koppelen met een nagel, batterij koppelen met een
lampje, lampje dan weer koppelen met een nagel om dan eindelijk te testen of ons
elektrospel werkt...

EN JA HOOR!!!!!!!!!!! HET WERKTE BIJ ALLE GROEPJES!!!!!!!
zie hieronder het eindresultaat...
Goed gedaan, feniksen! Fier op jullie!
Juf Sofie

Leefgroep 5 | De wolkenvangers
Ma : We hebben een nieuw project: milieu en meester Joachim leidt het.
Di : We zijn begonnen met onze groepjes voor te stellen: 1. Milieuproblemen 2. Belang
van bossen en regenwouden 3. Recyclage 4. Groene energie 5. Grondstoffen niet
onbeperkt

Do : We zijn met moederdag begonnen. Hier geven we nog niet veel prijs, mama’s!
Wachten tot 10 mei!
Vrij : GEEN SCHOOL!

Lentefeest, communiefeest,… grote feesten !
Een lentefeest in het bos boordevol symboliek.
Een communiefeest vol zang en creativiteit.
Alle feestelingen genoten ervan!
Een receptie die zoals elk jaar echt subliem kan genoemd worden; met heerlijke fijne
hapjes en natuurlijk het lekkere vocht in mooie glaasjes.Langs deze weg dank aan
allen die dit alles mogelijk maakten!!!Fijn dat jullie een extra dementie gaven aan
het geheel!
Proficiat feestelingen!!!!
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

