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E D I T O R I A A L
MOS… hou onze leefschool netjes

AGENDA
 Woensdag, 24 september:

fietscontrole door politie
 Woensdag, 24 september :

Geen fruit in de vuilbakken steken.

scholenveldloop
 Donderdag, 25 september :

medisch onderzoek N5

Ook geen zand en stenen in de vuilbak steken.

 Dinsdag, 30 september :

schoolraad

Zand moet in de zandbak blijven.
Koekpapiertjes niet op de grond.
Sorteer op de juiste manier.
Vraag aan vriendjes of de juf hoe het moet indien je het
niet weet.
Heel wat verslagen, met veel leefgroepnieuws. Dan ook
nog leerlingenraadnieuws en ouderverenigingnieuws. De
oproepen niet vergeten. Dus ….
Veel leesplezier

LEEFSCHOOLNIEUWS VAN MARTINE
Fietscontrole door politie:
op woensdag 24/09. Wil je een registratieformulier dan
kom je dit ophalen bij mij of op secretariaat. (zie meer

 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

info in vorige flashboem).

MENU
 Zie website

DEADLINES
 Elektronische inzendingen stuur je
voor donderdag 14.00u naar
flashboem@leefschool.be
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 Inzendingen op papier dienen voor
woensdag 11.30u binnengebracht te

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 pareltjes
O, wat hebben wij een mooie week achter de rug. Nee, niet alleen door het mooie weer ...
al hebben we daar optimaal van genoten! We zijn gaan wandelen in het veldweggetje
vlakbij school en de dag nadien hebben we in de schooltuin gewandeld in onze blote
voeten. Wat was dat heerlijk, dàt willen we nog doen!
In de klas hebben we voor het eerst een groepswerk gemaakt en dat is niet zo
vanzelfsprekend op onze jonge leeftijd.
Verder hebben we ook de ‘vrije teksten map’ verder aangevuld en je weet toch nog dat je
die steeds mag inkijken?
Dag allemaal, hopelijk blijft het heel het weekend zo’n mooi weer! Lieve groetjes van alle
schelpjes en pareltjes.
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Leefgroep 2 | de schildpadjes en de kikkertjes
Dag allemaal,
't Waren twee fantastische weken. We beginnen stilletjes aan te weten wat er te doen is
in de klas, waar alles ligt en hoe we het moeten opruimen. Deze week hebben we nog
eens extra aandacht besteed aan vriendschap met de 'V'. In beide klassen hebben de
kinderen de 'vriendjes- boom' ondertekend met een vingerafdruk. Ze beloofden om
vriendjes te zijn, te delen, niet uit te sluiten en geen pijn te doen. Er kwam deze week ook
super veel en leuk materiaal binnen rond de letter 'V', wat jullie kinderen alleen maar
enthousiaster maakt om met taal bezig te zijn, super hé.
We hebben ook onze eerste verjaardagsfeestjes achter de rug: Tuur W. is 4 geworden,
net als Stella, Omita, Anth en Briek. Een dikke proficiat aan jullie allemaal en hartelijk
bedankt aan de bakkende mama's en papa's, alsook voor de leuke spelletjes en boek
voor de klas. Merci!!!!!
Dinsdag 9/10 vond onze eerste leefgroepvergadering plaats met de toelichting hoe er
gewerkt wordt in leefgroep 2. Het verslag staat ook in deze Flash boem.
Een warme oproep vanuit de oudervereniging om je aan te sluiten bij één van
de teams/evenementen (ook al is het maar om 1 uurtje ergens te helpen). Vele handen
maken licht werk.
Alvast bedankt, groetjes Valentine en Sofie.

VERSLAG LEEFGROEPVERGADERING
Beste ouders,
Hieronder de belangrijkste informatie met betrekking tot leefgroep 2.
•

Werking leefgroep 2:
Leefgroep 2 bestaat uit 2 projectgroepen: de kikkertjes wordt begeleid door juf
Valentine en de schildpadjes door juf Sofie en juf Sanne op woensdag.
We starten elke dag stipt om 8h45 met een kring (gelieve de klaslokalen niet te
betreden voor dit tijdstip). Na de kring gaat het hoekenwerk, projectwerk en de
begeleide activiteiten gegeven door de juf van start. Rond 10h00 eten we
allemaal fruit en spelen dan een kwartiertje buiten. Na de speeltijd gaan de
activiteiten in de klas gewoon verder. Om 11h30 smullen we van een warme
maaltijd of onze boterhammen, hierbij krijgen de kinderen water en soep
aangeboden. Na de middagpauze hervatten we onze opdrachten in de klas. We
genieten terug van een kwartiertje op de speelplaats, eten daarna onze koek/ev.
fruit op, om dan de dag af te ronden met liedjes, verhalen, spelletjes,… in onze
kring.

•

Algemene afspraken:
-Geef elke dag een stuk fruit en een koekje mee (geen chocolade aan de
buitenkant). Deze blijven in de boekentas.
-De kinderen drinken op school enkel water. Gelieve een drinkbeker te voorzien
in de klas.
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-’s Morgens haal je samen met je kind het mapje en de brooddoos uit de
boekentas.
-Wij dragen steeds pantoffels in de klas, gelieve een paar mee te geven die op
school mogen blijven. Mogen wij vragen om schoenen te kopen die je kind zelf
makkelijk aan en uit kan doen.
-Verandering van maaltijd/afwezig: steeds voor 9h00 naar het secretariaat
bellen: 09/362.49.63. Voor juf kan je een briefje schrijven zodat ze ook op de
hoogte is.
-Meerijden met de bus? Enkel af spreken met Djuro:0476/86.07.89. Voor
kinderen die regelmatig op vaste tijdstippen met de bus naar huis rijden willen wij
graag een briefje met het overzicht erop.
•

Project:
Project is niet hetzelfde als thema/belangstellingspunt.
Thema/belangstellingspunt wordt gekozen en opgelegd door de leerkracht.
Project komt vanuit de kinderen waardoor de betrokkenheid, de motivatie en
leergierigheid groter is. Leefschool is project-onderwijs.
Zie schema
Ouderparticipatie: Je bent na overleg met de juf steeds welkom om al je talenten
met ons te delen: koken, tuinieren, timmeren, meegaan op uitstap, een
muziekinstrument bespelen,….
Dit schooljaar werken we met 2 klas-ouders per klas. Die ouders zijn het
aanspreekpunt/klankbord van de groep ouders van die klas. Ideeën of vragen
van ouders kunnen dan zo meegenomen worden naar de volgende
leefgroepvergadering. De juf gaat zelf op zoek naar haar klasouders.

•

Bewegingsopvoeding:
-Bewegingsmomenten: turnen, dans, yoga, spelletjes, vrije
bewegingsmomenten, ...
Er zijn twee momenten voorzien die worden gegeven door juf Sanne.

•

Franse initiatie:
Regelmatig zijn er spelletjes, liedjes, ,… voorzien in het Frans. Hierbij krijgen wij
de ondersteuning van Max en Tortue, onze Franssprekende poppen.

•

Vrije teksten:
In de klas kan je steeds de map van je kind inkijken waar enkele van hun
tekeningen met verhalen worden bijgehouden tot ze onze school verlaten.
Boekenkring: De week dat er geen forum is op vrijdag, zal één van de kinderen
zijn/haar favoriet boek mogen voorstellen aan de klasgroep. Kunnen vertellen
waarover het gaat en 'durven' vertellen aan een groep zijn hier van belang. Je
kind zal een briefje meekrijgen in het mapje als het aan de beurt is.

•

3de kleuterklas/ 1ste leerjaar:
-Wil je kind al eens iets schrijven (naam,…) gebruik dan drukletters of
leesletters. (zie bijlage)
-We brengen per project/thema een nieuwe beginletter aan (een 10-tal per
schooljaar) De kinderen van K3 zullen een briefje meekrijgen als er een nieuwe
letter werd aangebracht. Het is dan de bedoeling dat jullie thuis prentjes en
voorwerpen zoeken die met deze letter beginnen en meegeven naar de klas .
Kleuters van K2 die willen mogen natuurlijk ook al meedoen.
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-Met behulp van een kindvolgsysteem worden de kinderen volgens de
ontwikkelingsdoelen van het Ministerie van onderwijs nauwkeurig opgevolgd(ook
de 2de kleuterklas)
-Na de Paasvakantie zullen de kleuters van de derde kleuterklas een aantal
activiteiten doen met de kinderen en de juffen van het 1ste leerjaar.
-zwemmen: in het laatste trimester zullen de kinderen van de derde kleuterklas
een 5-tal keer gaan zwemmen. Data volgen en zwemouders gewenst.
•

Rapport en oudercontact:
De kleuters krijgen 3x een rapport mee dat vasthangt aan hun projectboekje.
We besteden vooral aandacht aan het welbevinden en de betrokkenheid van je
kind. (1.kerst 2.pasen 3.juni)
Voor de kerstvakantie en in juni is er een oudercontact voorzien. Merk je bij je
kind toch iets ongewoons op, aarzel dan niet om ons onmiddellijk aan te spreken.

•

Feesten:
-Verjaardagen: De dag voor de verjaardag, zal je kind een koffer meekrijgen
met daarin een map met allerlei vraagjes. Vul samen met je kind al de vragen in
zodat het zelf kan bepalen hoe zijn/haar feestje in de klas er zal uitzien. Ter
gelegenheid van deze speciale dag kan je nog het volgende doen, maar niets is
verplicht: iets lekkers meegeven, iets komen klaarmaken in de klas, een
klascadeau,…Voor leuke en bruikbare tips kan je steeds te rade bij de juf.
We hebben elk schooljaar een aantal kinderen die een voedsel-intolerantie
hebben. Graag een seintje welke traktatie het wordt, zo kunnen de ouders van
het kind een gelijkaardig alternatief meegeven.
-Sinterklaasfeest: op 5december komt Sint langs in de klassen. Dit is een heel
intiem en gezellig gebeuren samen met de Sint.
-Grootouderfeest: Dit schooljaar geen grootouderfeest
Heb je nog vragen??? Kom gerust langs. Alvast bedankt voor jullie komst en
medewerking. Tot de volgende keer, Valentine en Sofie.
Lees steeds alle nieuwtjes in de flash boem of volg ons op de website, zo weet je
steeds wat er in de groep gebeurt, moet je iets meebrengen?, gaan we op
uitstap,…
www.leefschool.be
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Schematische voorstelling van projectverloop bij de 2de/3de
kleuterklas.
Sprokkelweek
De sprokkelweek is
een week waarin
ideeën worden
verzameld voor een
nieuw project. Er zijn
verschillende
manieren om tot een
projectidee te komen
met de kinderen .
-individueel bevragen
van de kinderen in de
klas.
-kinderen bevragen in
een kringgesprek.
-ideeën die groeien
vanuit observatie van
kinderen, vanuit
boeken, verhalen, hun
spel, gesprekken,…
Als een nieuw
projectidee naar voor
wordt geschoven moet
ieder kind er zich goed
bij voelen en het moet
ook voldoen aan de
volgende criteria:
1 Is er een vraag?

Projectweken (2 of 3tal
weken)

Inoefenweek

Met het ingevulde
blaadje en de
meegebrachte
materialen beginnen
wij aan de
projectplanning. Dus
jullie inbreng en dat
van de kinderen is
heel belangrijk voor
de uiteindelijke
uitwerking van het
project.
Na wat speurwerk en
opzoekwerk in de
boeken en de
materialen groeperen
we onze vragen in
drie categorieën.
-hartje: wat wil ik
voelen of zijn?
-handen: wat wil ik
doen?
-hoofd: wat wil ik
weten?
De uitgetekende
‘projectspin’ (hartje,
handje en hoofdje)
krijgen jullie mee
naar huis, zo blijven
jullie op de hoogte.

2 Leren we iets?
3 Doen we iets?4 Kan iedereen
meedoen?
5 Het project moet
passen binnen het
seizoen.

uitwerken van het
project:
Hierna tekenen we
alles uit in ons
project (contract)boekje voor de
kinderen.
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-Tijdens de
inoefenweek
blikken we
terug op het
voorbije
project.
Evalueren wat
goed, minder
goed verliep. Ook nemen
we de tijd om
aan
activiteiten te
werken die
tijdens het
project minder
aan bod
kwamen.
-We bouwen
hoekenwerk
uit met nieuwe
materialen en
geven zo
nieuwe
imupulsen
-We
observeren de
kinderen
tijdens hun
spel en volgen
de
ontwikkeling
op met ons
kindvolgsyste
em.

6 Het project mag het
vorig schooljaar niet
aan bod zijn gekomen.
7 Is het betaalbaar?
Jullie worden via een
briefje op de hoogte
gebracht van het
gekozen project. Op
dit blaadje kunnen
jullie invullen welk
materiaal of welke
ideeën jullie hebben
i.v.m. dit project.

Tijdens de uitvoering
van het project wordt
dagelijks gepland en
geëvalueerd op de
weekkalender in de
klas en a.d.h.v. het
boekje.
Op het einde krijgt
ieder kind zijn/haar
boekje mee naar
huis.

Leefgroep 3 | de maanvisjes
Hallo iedereen,
Dinsdag zijn wij naar de manege geweest van de papa van Timpe. Wat hebben we daar
heel veel bijgeleerd!!!
Zo weten we nu wat het verschil is tussen een pony en een paard, wat paardentaal is,
hoe ze de hoeven veranderen van een paard,...
Heel erg bedankt Kobe! Wij vonden het heel leuk en leerrijk.
Paardengroetjes,
De maanvisjes

Leefgroep 3 | de zeepaardjes
Hoi iedereen!
Ja, de zeepaardjes doen ook mee met de flashboem! De nieuwe juf moet er nog wat
inkomen....
Hetzelfde project bij ons als bij de maanvisjes: “hoe verzorg je een paard?”.
Dinsdag gingen we al meteen naar de manege bij de papa van Timpe, waar we veel
bijleerden over het verzorgen van paarden.
We zagen hoe een hoefijzer werd aangebracht bij een paard, en we mochten zelf een
pony borstelen.
We vierden de verjaardag van Amber en Rune. Nog eens dikke proficiat!
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De axen werden ook weer in de klas geïntegreerd. We hadden het over de pauw en de
wasbeer. De kindjes van N2 dachten eens goed na wanneer zij fier waren op zichzelf,
wanneer ze pauw waren.
We konden vaststellen dat iedereen wel eens pauw is!
Zo, graag tot volgende week!
Juf Shirley

Leefgroep 4 | De gekko’s en stokstaartjes
Welkom bij de gekko's!
Deze week werkten we ons werkbundel rond het leven van de gekko helemaal af.
We sprokkelden voor een nieuw project en zijn gestart met de reclameronde.
Op donderdag konden we met z'n allen genieten van een zaligmakende expo over yoga
gebracht door Lena en Janne. Nogmaals bedankt om ons zo in vervoering te brengen!
Verder filosofeerden we rond 'waarom zijn we soms ongelukkig?'
De gekke gekko's !

Verslag leefgroepvergadering stokstaartjes en gekko’s
Welkom bij de gekko’s en de stokstaartjes !
1. Werking in leefgroep 4
Leefgroep 4 bestaat uit 2 projectgroepen:
De gekko’s worden begeleid door juf Carmen.
De stokstaartjes worden begeleid door juf Leen.
De zorgjuffen zijn juf Katrien en Juf Lisa. Zij zullen regelmatig in de voormiddag de
groepen komen ondersteunen.
Elke morgen starten we in de projectgroep met een kringmoment.
Na de kring volgt het niveauwerk. Dit betekent dat er aan taal en wiskunde wordt gewerkt.
Hiervoor worden de kinderen verdeeld in niveaugroepen (= leerjaren).
Alle kinderen van het derde leerjaar komen samen in de klas van de stokstaartjes bij juf
Leen. (N3)
Alle kinderen van het vierde leerjaar komen samen in de klas van de gekko’s bij juf
Carmen. (N4)
Elke namiddag werken we verder in de projectgroepen (gekko’s en stokstaartjes) aan het
projectwerk. Deze werking komt uitgebreid aan bod in de volgende leefgroepvergadering.
2. Welke tussendoortjes kunnen tijdens de pauze
Als tussendoortje kunnen fruit, noten, gedroogde vruchten, (droge) koekjes, etcetera.
Snoep, candybars, chips, chocolade, kauwgom en frisdranken zijn niet toegelaten op
school.
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De kinderen eten fruit in de voormiddag , koeken kunnen alleen in de namiddag gegeten
worden. Gelieve dus elke dag jullie kinderen minstens één stuk fruit mee te geven.
3. Berichten en mededelingen
Ieder kind beschikt over een agendamap. Hierin komt alle briefwisseling. In de agenda of
op een briefje apart kunnen mededelingen door zowel ouder als de juf genoteerd worden.
Gelieve het mapje steeds mee te geven naar school en telkens te controleren en alle
post er uit te halen.
Achteraan in de agendamap zit een plastiek mapje, hierin komen de brieven. Gelieve
telkens als de agenda is nagekeken, de agenda te tekenen.
De kinderen beschikken ook over 1 rekkermap. Daarin komt het huiswerk van taal,
wiskunde, en project.
In de agenda wordt via de bolletjes aangeduid of er brieven of taken zijn meegegeven.
Wij zouden ook graag regelmatig communiceren via mail. Dan wordt zoveel als mogelijk
het bolletje ‘mail’ aangeduid zodat iedereen steeds op de hoogte is dat er een mail
verstuurd is. (soms loopt de communicatie zo snel, dat het niet altijd kan om het bolletje
tijdig te kleuren).
De website van de school is het communicatiemiddel waar je alle info en verslagen vindt
ivm de school- en klaswerking. Via de flash-boem, onze wekelijkse schoolkrant kan je het
reilen en zeilen van de klas volgen. Juf Martine stuurt je een mail wanneer je de flashboem via de site kan downloaden.
Je kan al de juffen en medewerkers ook steeds via email bereiken. Alle email-adressen
zijn te vinden op de webiste.
Om de twee weken is er een forum om 14u30 waar iedereen welkom is. In de agenda
wordt ‘forum’ omcirkeld als er een forum is. Wanneer het forum is, worden ook de taal en rekenboeken ter inzage meegegeven. Gelieve deze de maandag daarop terug mee te
geven.
4.Huistaken
Onder huistaak verstaan we voor het derde leerjaar woordpakketten oefenen en tafels
leren. Voor het vierde leerjaar is dat wekelijks het woordpakket inoefenen.
In overleg tussen kind en de juf kan er voorgesteld worden om een onderdeel van pakket
taal /wiskunde verder af te werken. Huistaken worden steeds aangeduid in de agenda.
Extra voor het derde leerjaar ook nog eens op het planningsblad.
Als er een toets is voor project waarvoor geleerd moet worden, wordt dit steeds
voorbereid in de klas en goed op voorhand gecommuniceerd.
Het te oefenen woordpakket wordt bovenaan in de agenda vermeld alsook de datum
waarop het dictee wordt afgenomen. In het derde leerjaar en het vierde leerjaar is het
dictee steeds op maandag. De kinderen krijgen vrijdag 19/09 al hun woordpakketten mee
voor de rest van het schooljaar. Woordpakketten kunnen ook ingeoefend worden via
Bingel (zie verder).
5. Rapporten
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Er zijn 4 rapporten op een schooljaar telkens gekoppeld aan een vakantie: herfst-, kerst-,
paas- en grote vakantie.
Het eerste rapport is een beknopt rapport en gaat enkel over niveauwerk.
6.Oudercontact
Er zijn twee vaste oudercontacten voorzien (rond Kerst – eind juni).
Met de paasvakantie is er een oudercontact op aanvraag voorzien. Dit kan door de ouder
of de begeleider aangevraagd worden. Indien er zich tussentijdse problemen voordoen,
mag je steeds een individueel contact aanvragen met de begeleider na de schooluren.
Gelieve geen gesprekken aan te gaan tijdens de klasactiviteiten en toezichten. Dit in het
belang van de andere kinderen
7.Ouderparticipatie
Ouders zijn steeds van harte welkom om deel te nemen aan de klasactiviteiten. bv.
Meegaan op uitstap, iets klaarmaken, dans of liedje aanleren, kinderen vervoeren, mee
gaan zwemmen, GWP begeleiden, leesouder,… Elk talent is welkom. Elke activiteit wordt
op voorhand afgesproken met de begeleider.
Ook dit jaar werken we weer met ‘klasouders’ , er worden 2 klasouders per projectgroep
aangesteld. De bedoeling is om ze de communicatie en samenwerking tussen ouders en
leerkrachten te optimaliseren. Meer info over wie de klasouders zijn volgt.
Het niveaulezen wordt per niveaugroep georganiseerd. Indien de leerkracht nog
leesouders nodig heeft, dan lanceren wij hiervoor via de flash-boem een oproep.
Ook voor de schoolwerking zijn alle helpende en enthousiaste ouders meer dan welkom !
Tijdens de leefgroepvergadering zijn vertegenwoordigers van oudervereniging
langsgekomen om iedereen warm te maken om mee te werken, te denken over onze
school. Er zijn allerhande werkgroepen en activititeen waar je kan aan deelnemen.Voor
meer info kan je contact opnemen met de oudervereniging.
8.Verjaardagen
Verjaardagen zijn een hoogtepunt in het leven van je kind. Op die dag mag je kind
plaatsnemen in de stoel van de juf, er wordt een kroon gemaakt en uitbundig gezongen
voor je kind. De jarige mag een kaartje kiezen uit de ‘verjaardagsdoos’. Op dit kaartje
wordt dan door de juf een verjaardagswens geschreven.
Ter gelegenheid van die speciale dag kunnen volgende mogelijkheden ook, maar zijn niet
verplicht: iets lekkers meegeven, iets komen klaarmaken in de klas, een klascadeau.
Voor leuke en bruikbare tips kan je steeds te rade gaan bij de begeleiders. In het kader
van ons gezonde voedingsproject gelieve geen chips, snoep en frisdrank mee te geven.
9. Bibliotheekbezoek
Met de kinderen van leefgroep 4 gaan we op regelmatige tijdstippen naar de bibliotheek.
Dit om de kinderen wegwijs te maken in de bibliotheek en om het leesplezier zoveel
mogelijk te stimuleren. Zowel gekko’s als stokstaartjes krijgen bij hun gekozen boek een
taak in de klas rond dit boek. Welke taak het is en wanneer die klaar moet zijn kan je
terugvinden in de agenda.
Als je kind het boek van de bib niet leuk vindt of te moeilijk vindt, kan je kind zelf een
ander boek voorstellen.
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10. Actua en expo
In leefgroep 4 hebben de kinderen expo en actua. Deze wordt begeleid en voorbereid in
de klas. Een expo is steeds op woensdag. Meer uitleg volgt nog via een brief of mail.

11. GWP leefgroep 4
Dit schooljaar gaat leefgroep 4 op naar Kemmel , in De Lork op 20 tot 22 april 2015. Meer
uitleg daarover volgt nog in een leefgroepvergadering.
12. Zwemmen, turnen
Met leefgroep 4 gaan we in een blok van 10 lessen zwemmen. Dit start vanaf september
tot en met februari telkens om de veertien dagen. Het zwemmen gebeurt telkens in de
niveaugroep.
Op ma & do gaan we wekelijks turnen op school of in de sporthal. Juf Leen geeft les aan
niveau 4 en juf Carmen aan niveau 3. De kinderen brengen een T-shirt, een short en
sportschoenen (zonder zwarte zolen) mee. We vragen de sportzak en sportkledij te
naamtekenen. Bij elke vakantie wordt de turnkledij meegegeven om te wassen. Gelieve
bij de eerstvolgende les na de vakantie dan ook de turnzak mee te geven.
13. Pantoffels
Daar de kinderen mogen genieten van een grote speelruimte op school in een groene
omgeving kunnen de schoenen van de kinderen nogal vuil worden. De afspraak is dan
ook dat alle kinderen het hele schooljaar pantoffels dragen. Gelieve de pantoffels te
naamtekenen.
14. Werking in het derde leerjaar.
Voor taal en wiskunde werken we met een planningsblad en werkboeken.Taal is
gebaseerd op de methode ‘Tijd voor Taal’ en wiskunde op de methode van ‘Kompas’.
Daar waar nodig wordt gedifferentieerd , we behandelen sommige bladen in de boeken in
doelessen en soms gebruiken we inhouden van taal en rekenen in project. Niet alle
kinderen moeten alle oefeningen maken en daarom maken we gebruik van een
“druppelsysteem.”
De leerstof wordt aangeboden volgens een ABC-systeem. De klas wordt (maandelijks)
verdeeld in 3 groepen (A, B,C). A-groep is de instructiegroep en krijgt instructie van de
leerkracht, B-groep werkt zelfstandig aan pakketten en de C-groep oefent de leerstof (taal
of wiskunde) in hoekenwerk. Via een doorschuifsysteem krijgt ieder kind de kans om aan
hoekenwerk en zelfstandig werk te doen en instructie te volgen. Nieuwe leerstof (vb.
aanbrengen van woordpakketten) wordt steeds klassikaal aangebracht. Juf Katrien en Juf
Lisa zal vaak extra ondersteuning geven tijdens het ABC-systeem.
REKENEN : Qua rekenen tellen we in het derde leerjaar tot 1000, leren we cijferen en
breiden we onze kennis van de breuken uit.
TAAL : In het derde leerjaar herhalen en automatiseren we de regels aan gebracht in het
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tweede leerjaar. We werken verder aan ons schrift , het (begrijpend) lezen en het
inhoudelijk schrijven.
In het derde leerjaar zijn er enkele specifieke oefentaken( = huistaak die niet steeds
vermeld wordt in de agenda.).
- Oefenen van woordpakketten
Elke week wordt er een woordpakket aangebracht waarin een bepaalde
spellingsmoeilijkheid wordt ingeoefend. We gebruiken hiervoor de spellingsmethode: Tijd
voor taal. Deze methode laat de kinderen op een speelse manier omgaan met de
verschillende spellingsregels. Zo worden een aantal spellingsregels aangebracht in
liedvorm, met tekeningen, …
In het begin van het schooljaar krijgt jouw kind een bundeltje mee met alle
woordpakketten en de spelliedjes om thuis in te oefenen dit als voorbereiding op het
dictee. Elke maandag is er een dictee. Het dictee kan ook ingeoefend worden op bingel.
- Tafels oefenen
In het tweede leerjaar werden alle tafels van vermenigvuldiging en de deeltafels
aangebracht. De automatisatie van deze tafels vraagt heel wat inoefening en daarom is
het nodig om de tafels ook in het derde leerjaar thuis te blijven herhalen. Na het derde
leerjaar moeten de tafels gekend zijn.
We oefenen elke ochtend de tafels op het liedje van Kapitein Winokio.
Het inoefenen thuis gebeurt best op een speelse manier en hoeft maar een vijftal
minuutjes te duren.

15. Werking in het vierde leerjaar.
Voor taal en wiskunde werken we met een planningsblad en werkboeken.Taal is
gebaseerd op de methode ‘Tijd voor Taal’ en wiskunde op de methode van ‘Kompas’.
Daar waar nodig wordt gedifferentieerd , we behandelen sommige bladen in de boeken in
doelessen en soms gebruiken we inhouden van taal en rekenen in project. Niet alle
kinderen moeten alle oefeningen maken en daarom maken we gebruik van een
“druppelsysteem.”
Op dinsdag en donderdag wordt de leerstof aangeboden volgens een ABC-systeem . De
klas wordt dan verdeeld in 3 groepen (A, B,C). A-groep is de instructiegroep en krijgt
instructie van de leerkracht, B-groep werkt zelfstandig aan pakketten en de C-groep
oefent de leerstof (taal of wiskunde) in hoekenwerk. Via een doorschuifsysteem krijgt
ieder kind de kans om aan hoekenwerk en zelfstandig werk te doen en instructie te
volgen.
Nieuwe leerstof wordt steeds klassikaal aangebracht. Juf Katrien en Juf Lisa zullen vaak
extra ondersteuning geven tijdens het ABC-systeem.
- Oefenen van woordpakketten
Elke week wordt er een woordpakket aangebracht waarin een bepaalde
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spellingsmoeilijkheid/moeilijkheden wordt ingeoefend. We gebruiken hiervoor de
spellingsmethode: Tijd voor taal. Deze methode laat de kinderen op een speelse manier
omgaan met de verschillende spellingsregels. Zo worden een aantal spellingsregels
aangebracht in liedvorm, met tekeningen, …
In het begin van het schooljaar krijgt jouw kind een bundeltje mee met alle
woordpakketten om thuis in te oefenen dit als voorbereiding op het dictee. Elke maandag
is er een dictee. Het dictee kan ook ingeoefend worden op bingel.

16. Bingel
Bingel is een online platform dat bij de methode ‘tijd voor taal’ hoort.
Via Bingel kunnen de leerlingen hun woordpakketten en leerstof inoefenen. Bingel is
vrijblijvend te gebruiken ! Wij zetten regelmatig taken op Bingel die de kinderen mogen
maken thuis. Soms wordt Bingel ook ingeschakeld in het hoekenwerk op school.
Ga naar www.bingel.be
Dan kies je ‘leerlingen’ en dan de codes ingeven (De codes zijn ingekleefd in de agenda
van de kinderen).
De kinderen leren in de maand september op school zelf Bingel te gebruiken zodat ze
thuis zelfstandig kunnen oefenen op Bingel.

17. Slot
Hopelijk is deze informatie een verduidelijking voor jullie. Indien er problemen zijn, aarzel
dan niet en kom naar ons toe. We staan jullie graag bij met raad en daad.
Vriendelijk groeten
Juf Carmen
Juf Leen
Juf Katrien
Juf Lisa

Leefgroep 5 | De feniksen
Dag beste lezers,
het was weer een super toffe week. We hebben een nieuw project: hoe
moet je omgaan met geld?
Maandag hebben we een tijdlijn gemaakt.
Dinsdag hebben we ons contract voor project gedaan.
Woensdag zijn we voor de eerste keer dit schooljaar gaan zwemmen. Supertof !!!
Donderdag hebben we de choreografie van het straplied geleerd.
En vrijdag hebben we weer voortgewerkt aan ons contract voor project.
grtjs Manon en Emely.
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GODSDIENST/ZEDENLEER
Oproep week van de Fair Trade – Gezocht helpende handen

Vrijdag 10 oktober 2014 gaat er een eerlijke boterhammenactie door op school. Hiermee
willen we het belang van eerlijke wereldhandel extra in de verf zetten.

Omdat het heel wat werk vergt om voor alle kinderen boterhammetjes met eerlijke
confituur te smeren, sprongen reeds 2 mama’s op de kar van deze actie.
Elly (mama van Julie, Niv 5) en Kira (mama van Reni, niv 5) zullen die ochtend
boterhammen smeren voor de kinderen. Zij kunnen best nog wat versterking gebruiken..
Vandaar een warme oproep aan alle mama’s en papa’s die deze actie ook een warm hart
toedragen.

Wie kan Elly en Kira helpen die ochtend? Je wordt rond 9u verwacht in de nieuwe
refter van de school.

Je kan iets laten weten via juf Ann, ann.sjongers@deleefschool.onmicrosoft.com, graag
voor 3 oktober.

Meer hierover vind je binnenkort ook in deze schoolkrant.

Alvast hartelijk dank!
Het schoolteam

VERSLAG LEERLINGENRAAD
De leden van de leerlingenraad zijn:
Maanvisjes: Luna Meert, Zahra Kellens
Zeepaardjes: Lotje Ryckaert, Annelot Renshofer
Stokstaartjes: Ella Baert, Felix Buyse, Myrthe Verhelst
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Gekko’s: Pablo Loncke, Jorun Cocquyt, Janne Verhelst
Feniksen: Eva-Marie Wilm, Titus Baert
Wolkenvangers: Emely Verachtert, Hanno van Baarle
Welkom in de leerlingenraad.

Samen met deze kinderen wordt er maandelijks bijeengekomen rond de schoolwerking.
Ideeën worden gesprokkeld vanuit hun groep.
Elke groep heeft een brievenbus waarin de kinderen hun vragen, ideeën, … kunnen
posten.
Er wordt ook een foto genomen van alle leden en opgehangen in de school zodat
iedereen goed kan zien wie voor welke groep in de leerlingenraad zetelt.
Agenda:
Problemen bij voetballen: er worden scheidsrechters gezocht in leefgroep 5. Titus maakt
lijst op met rolverdeling en hangt dit op aan de zaal. Zorg er steeds voor dat er een
eerlijke verdeling is.
Paaltjes speelplein: Djuro kijkt deze na.
Regels in de kring herhalen rond gebruik parcours: kinderen die het parcours doen
hebben voorrang. Gebruik de speeltuigen zoals het hoort. Niet op de bovenste balken
van het klimtuig zitten want er zijn zitbanken en muurtjes genoeg voorzien op onze
school.
Martine
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VERSLAG OUDERVERENIGING 15/09/2014
Na de voorstelronde van de talrijk aanwezige ouders en leerkrachten wordt Frank
(Francine) voorgesteld als nieuwe voorzitter. Iedere ouder in de oudervereniging is Frank
(Francine). Frank (Francine) is dus alomtegenwoordig op de leefschool.
Voor het geval de voorzitter toch afwezig is, zal Frank (Francine) een vakje/brievenbus
krijgen in de leraressenkamer waar suggesties en opmerkingen kunnen gepost worden.
De oudervergadering zal dus niet altijd door dezelfde persoon voorgezeten worden.
De voorbije jaren ging men per evenement of activiteit telkens op zoek naar ouders die
konden meehelpen met de bar, opstellen van decors, versiering of mensen die voor
muziek konden zorgen of een act. Dit jaar wordt gekozen voor een andere aanpak.
Tijdens de leefgroepavond op 9 september werden in de verschillende groepen lijsten
uitgedeeld waarop verschillende teams werden vermeld samen met de reeds geplande
activiteiten van dit schooljaar. Ouders werd gevraagd of zij zich voor één of meerdere
teams of activiteiten wensten te engageren.
Volgende teams stonden op de lijst:
-

Kernteam (overkoepelend aanspreekteam van de oudervergadering)
Klusteam (uitvoeren van kleine doe-het-zelf-werkjes)
Theaterteam
Greenteam (nadenken en initiatieven nemen om van de school een nóg
natuurvriendelijker school te maken)
Praatcaféteam (een aantal keer per jaar de organisatie van een praatcafé doen,
zoals bij oudercontacten)
Grafisch team (voor het maken van affiches, flyers, ..)
Horecateam (achter de bar staan op evenementen, vullen van frigo’s, opruimen
na activiteiten, opstellen van tafels en stoelen, …)
Muziekteam
Versierteam (decoreren van tafels, de zaal, …, bij activiteiten)
Technisch team (voor de belichting, het geluid, de muziek, … bij activiteiten).

Deze teams kunnen dan ingeschakeld worden bij ouder- en schoolactiviteiten of
gecontacteerd worden door een juf. Er werd op gewezen dat de keuze voor een team
niet betekent dat men bij elke activiteit present dient te zijn.
Via de lijsten konden ook suggesties gedaan worden voor nieuwe teams. Een sportteam
(ondersteunen van sportactiviteiten, initiaties, …) en een naai- en textielteam worden aan
de lijst toegevoegd.
Via de Flashboem of via mail zal ook een oproep gedaan worden om nog ouders te
zoeken voor de verschillende teams en evenementen. De lijsten zullen ook bij het eerste
praatcafé op vrijdag 3 oktober 2014 (15 – 17u 45’) kunnen aangevuld worden.
Op korte termijn - maandag 6 oktober 2014 om 20 uur – wordt een nieuwe
oudervergadering gepland voornamelijk om een aantal teams samen te brengen
(muziekteam, theaterteam, praatcaféteam, sportteam en greenteam) om na te gaan wat
de verwachtingen zijn en welke richting de teams uitwillen.
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Door de aanwezige ouders werden verschillende voorstellen voor opbrengstactiviteiten
ten voordele van de oudervereniging naar voor gebracht:
-

Boekenbeurs: verkoop van boeken van ouders (kan bvb tijdens een praatcafé
georganiseerd worden)
Verkoop van zelfgebakken potten of drinkbekers met ingebakken logo, tekening,
foto, … Bakken zou pas na bestelling gebeuren.
Verkoop van groentepakketten
Verkoop van zelfgemaakte vogelhuisjes (eventueel gecombineerd met
handgemaakte vetbollen)
Verkoop van wenskaarten met door de kinderen gemaakte tekeningen
Veiling van door kinderen gemaakte kunstwerken
Verkoop van CD’s waarop ouders hun favoriete sprookje vertellen, eventueel in
combinatie met kinderliedjes van de leefschoolkinderen

Een opbrengstactiviteit naast de eetavond van 22 november werd nog niet gekozen.
De planning van de ouderactiviteiten voor het schooljaar 2014 – 2015 werd overlopen:
-

-

-

-

Herfstwerkdag (zaterdag 18 november 2014): invulling volgt (eventueel samen
met greenteam)
opbrengstactiviteit (zaterdag 22 november 2014): er wordt voorgesteld net als
vorig schooljaar een spaghetti avond te organiseren. Bij deze editie wordt de
forumzaal ingericht als een soort bodega waar men voor, tijdens en na het
eetgelag terecht kan voor een drankje. Vermits het een ouderactiviteit is, zal de
bediening vooral door ouders verzorgd worden, de juffen zullen zich dit jaar dus
kunnen laten bedienen.
nieuwjaarsreceptie (vrijdag 9 januari 2015): een lampionnentocht werd
voorgesteld, de organisatie van de receptie wordt verder uitgewerkt bij een
volgende vergadering
kinderactiviteit (zaterdag 28 februari 2015): zal worden opgenomen door de
leerkrachten samen met de ouders die zich opgaven via de evenementenlijst
ouderactiviteit (zaterdag 21 maart 2015): het voorstel wordt gedaan om een
moorddiner of een moordspel te organiseren (genre cluedo). Of dit haalbaar is,
wordt verder opgevolgd. Aansluitend op de activiteit is er fuif.
Herfstwerkdag (zaterdag 28 maart 2015): invulling volgt (eventueel samen met
greenteam)
lentefeest/communie (zondag 26 april 2015): hulp is welkom bij de organisatie
(receptie, materiaal klaarzetten, versieren, …).
leefschoolfeest (zaterdag 6 juni 2015): thema dit schoolfeest is de stad van axen.
Meer aandacht wordt gevraagd voor zichtbare bekendmaking van het
programma (soort infobord). De mogelijkheid om een centraal podium te
gebruiken zal worden onderzocht.

Het voorstel een picnic te organiseren in het voorjaar wordt in een volgende
oudervergadering opgenomen. Een nascholingsactiviteit zoals vorig jaar (veilig internet)
behoort ook nog tot de mogelijkheden. Voor de concrete invulling en het thema zal een
oproep gedaan worden.

flashboem | 20e jaargang | nummer 3 | 19 september 2014 | flashboem@leefschool.be

Varia:
-

-

-

-

-

-

-

het verdwijnen van de frietjesdag (donderdag) wordt nogmaals toegelicht:
wegens de onaangepaste infrastructuur kunnen in de nieuwe refter geen frieten
meer gebakken worden. Dit werd door de inspectie opgelegd.
Door de overname van de naschoolse kinderopvang door de gemeente is er
geen financiële ruimte meer om boterhammen te voorzien bij de kleuters. Ouders
kunnen een extra koek of een stuk fruit meegeven.
Momenteel is 4.636 € in kas van de oudervereniging. Sinds de opstart van de
VZW (januari 2014) wordt een overzicht bijgehouden van de inkomsten en
uitgaven. Dit ligt ter inzage bij Martine. Bij volgende oudervergaderingen zal het
budget telkens besproken worden.
De gevaarlijke verkeerssituatie op de Keiberg wordt aangeklaagd (te hoge
snelheid, gebrekkige bekendmaking van zone 30 en van de aanwezigheid van de
leefschool). De communicatie met het gemeentebestuur geeft niet het gewenste
resultaat. De vraag wordt gesteld om een ludieke actie op te zetten om het
probleem onder de aandacht te brengen. Er wordt opgemerkt dat ook het verkeer
in de Groenweg dikwijls een gevaar is voor fietsers en voetgangers (wagens die
deels op de stoep rijden). Ook op- en afrijdende wagens op de parking aan de
Groenweg houden niet altijd rekening met ouders en kinderen die op de parking
lopen. Er wordt aangeraden om deze parking in eerste instantie te voorzien voor
leerkrachten en personeel van de leefschool.
Het probleem van de zandbak van de kleuters wordt terug besproken. Deze zou
afgedekt moeten worden (voornamelijk voor katten). Een praktische en
betaalbare oplossing werd nog niet gevonden. Er werd afgesproken dit aan het
klusteam en greenteam voor te leggen.
Het voorstel werd gedaan om naschoolse activiteiten te organiseren zoals
workshops tijdens de opvanguren. Dit vond veel bijval en was ook mogelijk
volgens Martine. Over de mogelijkheden en het aanbod zal navraag gedaan
worden.
Hannes stelt voor de twee grote bomen te versieren met vogelhuisjes van
verschillende grootte, kleur, … .
De Sint komt in de klas op vrijdag 5 december. De school zorgt hiervoor. De Sint
(+ eventueel Pieten) wordt gecontacteerd door Annelies.

Volgende oudervergaderingen:
-

maandag 6 oktober 2014 om 20 uur
donderdag 13 november 2014 om 20 uur
dinsdag 20 januari 2015 om 20 uur

Eerste praatcafé: vrijdag 3 oktober 2014 van 15 tot 17u 45’;
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AANKOOP FIETSHELMEN

departement Infrastructuur

Aan de ouders van de schoolgaande jeugd i

k:

ons kenmerk:

bijlage(n):

datum:

telefoon:
09 363 99 31

e-mail: henky.martens@oosterzele.be

ns

Betreft: aankoop fietshelmen

Geachte mevrouw
Geachte heer
Het gemeentebestuur van Oosterzele draagt “verkeersveiligheid” hoog in het vaandel. Net
zoals de voorbije jaren krijgen leerlingen van de derde kleuterklas en het eerste leerjaar de
kans om tegen een sterk gereduceerde prijs een fietshelm aan te kopen. Ook nieuwe
leerlingen krijgen de kans een fietshelm aan te schaffen.
Het gemeentebestuur past hiervoor graag een mooi deel van de totale kostprijs bij.
Met deze actie wil het college van burgemeester en schepenen het belang van duurzame
mobiliteit onderstrepen. Door de auto aan de kant te laten staan en gebruik te maken van de
fiets denken we niet alleen aan de volgende generaties, ook onze gezondheid zal er een stuk
beter bij varen. We willen het gebruik van de fiets ook aanmoedigen voor het woonschoolverkeer, de wekelijkse uitstap naar de sportclub of een boodschap bij de plaatselijke
kruidenier.
Wij hopen op een positieve reactie van u, ouders, om dit project ten volle te steunen. Het is
niet alleen belangrijk deze fietshelm aan te kopen maar ook uw kind te motiveren deze
fietshelm te dragen.
U kan op dit aanbod ingaan en een fietshelm aanschaffen door het formulier op de
achterzijde in te vullen. Bezorg dit voor woensdag 1 oktober 2014 terug op de school. Wij
zorgen dan dat uw kind binnen de kortste tijd zijn fietshelm ontvangt.
Met vriendelijke groet
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Namens het college van burgemeester en schepenen:
In opdracht:

Borchert Beliën
Johan Van Durme
gemeentesecretaris
burgemeester

Christ Meuleman
schepen van mobiliteit

Ondergetekende
…………………………………………
(voogd) van ………………………………….

ouder

Wenst een fiet shelm te bestellen:
prijs
Kind tot 6 jaar

5€

Kind van 7 tot 8
jaar

5€

Kind vanaf 8 jaar

5€

gewenst aantal

Het bedrag wordt bij afgifte van het st rookje cash betaald aan de
juf.
Strookje binnen te leveren bij uw schooldirectie voor woensdag 1 oktober 2014.
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DE STAD VAN AXEN IN DE KIJKER

Woorden zeggen niet altijd meer dan daden. Proficiat Yoren, En zo komen we bij het
tweede dier die we samen met de pauw in de kijker stellen de wasbeer.
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SVS NIEUWS
Beste lopertjes,
Woensdag 24 september is het zover, onze veldloop. Jullie kunnen allemaal op de school
jullie boterhammetjes opeten om nadien samen te voet naar het loopparcours te gaan.
Wie wil mag natuurlijk ook naar huis gaan eten. Maar wij spreken af om 12u45 op het
voetbalveld van Oosterzele, gelegen Hogeveld te 9860 Oosterzele.
Wat mogen jullie zeker niet vergeten:
-

sportkledij met sportschoenen

-

een veiligheidsspeld om je deelnamekaartje mee op te hangen aan je tshirt

Om 13u30 starten de kinderen van het 1 ste leerjaar met het lopen.
Het einde is voorzien omstreeks 14u30.
Wij vragen jouw kind op te halen op de terreinen waar de loopwedstrijd plaatsvindt.
Ouders, grootouders, tantes, nonkels,… kom zeker supporteren.
Wanneer jullie nog vragen hebben, altijd welkom!
Wanneer je op school blijft eten gelieve me een seintje te geven zodat ik weet wie blijft!!!
Sportieve groetjes,
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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