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E D I T O R I A A L
Er werd weer heel wat geknutseld deze week.
Wat? Dat weten we nog niet ... zwijgen is een kunst.
Waarom? Dat weten we wel! Leve alle papa’s!

AGENDA
 Vrijdag 19 juni: laatste forum +
uitreiking leesdiploma’s N1
 donderdag 25 juni: oudercontact +
praatcafé
 maandag 29 juni: proclamatie N6

MENU
Verder werd er gezwoegd en gezweet. Niet alleen door
het warme weer maar ook door de vele toetsen. In de
verte lonkt de vakantie ...
Veel leesplezier!

GEZOCHT!
Afgelopen dinsdag 2 juni heeft iemand per ongeluk een
verkeerde rugzak meegenomen, met daarin de
schermkledij van onze zoon Hanno.
De rugzak lag buiten onder het afdak van de lagere
school, is zwart en van het type dat de kinderen op het
lentefeest kregen (Vrijzinnige vereniging?), met daarin
een wit schermpak (broek en bovenstuk), een wit
truitje, een paar lange witte kousen en sportschoenen.
Deze kledij is zeer kostelijk, dus we willen die zeer graag
terug vinden! Hanno heeft zelf al rondvraag gedaan in
alle klassen, maar zonder resultaat. Hopelijk vindt één
van jullie dit terug. Dan mag je iets laten weten op
0472481842 of rechtstreeks aan Hanno, N6
Wolkenvangers.
Bij voorbaat heel erg bedankt!
Maaike

 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.

LEEFSCHOOLNIEUWS VAN MARTINE
Tegemoetkoming GWP:
Er is een mogelijkheid om tegemoetkoming te ontvangen vanuit je mutualiteit voor de
GWP. Je dient enkel een aanvraagformulier op te vragen aan je mutualiteit en het in te
dienen bij mij om in te vullen.
Groepsindeling 2015-2016:
Tijdens de teamvergadering van maandag 15 juni worden de nieuwe groepen voor
volgend schooljaar opgemaakt. Uiterlijk maandag 22 juni worden de nieuwe
groepssamenstellingen op papier met de kinderen meegegeven.
Fiscale attesten:
De fiscale attesten 2014 die wij als school konden uitschrijven werden meegegeven met
jullie kind(eren).
Betreft de fiscale attesten van de gemeente voor de gemeentelijke opvang voor de
periode van september 2014 t.e.m. december 2014. Deze kunnen niet uitgeschreven
worden omdat de betaling begin 2015 werd geregeld met de ouders. Dit fiscaal attest
zal pas volgend schooljaar opgemaakt worden en aan jullie kind bezorgd worden.
Warme maaltijden:
Vanaf maandag 22/06 is er geen warme maaltijd en soep meer voorzien. Gelieve ervoor te
zorgen dat je kind boterhammen meebrengt. Er wordt water vanuit de school aangeboden.

Martine

Leefgroep 3 | De zeepaardjes
Maandagochtend, de geur van nestkastjes kwam ons tegemoet. De gezellige sfeer van
het afgelopen leefschoolfeest bleef nog even nazinderen. Helaas konden we niet blijven
feesten en was er ook nog wat werk aan de winkel.
Deze week gingen we aan de slag voor vaderdag. Want ook zij verdienen het om in de
bloemetjes gezet te worden! Leve alle vadertjes! Er werd geschetst, geknipt, geplakt,
gelachen, geschilderd, gemorst,… Ra ra ra wat zal het zijn?
Donderdagnamiddag was er een dansworkshop en hebben we alle toetsstress van ons
afgeshaked! Dit werd mogelijk gemaakt door de mensen van SAMWD Zottegem.
De zeepaardjes willen de ouders van Tristan en Siel dankjewel zeggen voor het leuke
leesvoer  Dankjewel!
See you later, alligator!

Leefgroep 4 | De stokstaartjes
hallo
maandag: zedenleer/godsdienst en niveau
dinsdag: vaderdag maar we gaan niet zeggen wat we gaan maken want het is
geheim.........
woensdag: niveau
donderdag: we hebben dan hetzelfde gedaan als maandag
vrijdag: wachten we nog af...
vorige zaterdag was het leefschoolfeest en de reuzen zijn gekomen !

Groetjes van de stokstaartjes

Leefgroep 4 | De gekko’s
Dag iedereen,
Deze week is het toetsenweek rekenen. We zullen blij zijn als deze zware week voorbij
is. Dinsdag hebben we onze vaderdag gemaakt. Ons cadeau was heel leuk en
ontspannend om te maken. Morgen maken we het af. Woensdag hebben we de
moestuin verzorgd. Volgende week moeten we onze fiets meebrengen op maandag,
dinsdag en donderdag maken we een grote fietstocht.
Geschreven door Iluna en Janne

Leefgroep 5 | De feniksen
Lieve lezertjes,
Vorige week stond volledig in het teken van het leefschoolfeest. We deden met de hele
school elke namiddag workshopnamiddag. In die workshops leefden we ons helemaal
uit om zaterdag een mooi resultaat te kunnen tonen :-) (bv. complimentenrap,
reuzenpuzzel, pop-up-theater,...)
Behalve dinsdagnamiddag, want dan deden wij (feniksen en wolkenvangers) onze
fietsproef voor OVSG.
Maandag startten we met onze vaderdagcadeaus, leuk hoor! Maar het blijft nog geheim
tot zondag :-). Donderdag deden we met het goede weer 3 testen van OVSG buiten:
skeeleren, bovenhandse worp en buikdraai. Wat een sportiviteit die namiddag.
Geniet van het mooie weer!
Alice en juf Sofie

Leefgroep 5 | De wolkenvangers
Dag beste lezers,
Zaterdag op ons schoolfeest was onze complimenten-rap goed gedaan!
Ook de andere actjes waren mooi om te zien. Het was een geweldig feest.
Hopelijk hebben jullie ervan genoten.
Deze week hebben we veel aan onze vaderdag gewerkt.
Wat we hebben gemaakt zien jullie zondag wel. Woensdag is N6 naar Puyenbroeck
getrokken voor een verkeersles. We hebben alle verkeersregels nog eens overlopen en
dan mochten we oefenen.
Bij ons in het zesde beginnen morgen de OVSG toetsen.
Spannend! Nog een laatste inspanning en dan zit onze leefschooltijd erop!
Groeten van de wolkenvangers

Oudercontact: kleuters en lager
Op donderdag 25 juni gaat het oudercontact door. Gelieve bijgaand strookje in te vullen
om een afspraak te maken. Geef zo snel mogelijk af: zo hebt u de meeste kans om een
afspraak dichtst aansluitend bij uw voorkeur te krijgen.
Gelieve één lijn per kind in te vullen en één strookje per familie af te geven. Indien een
langere periode past, gelieve dan meerdere getallen in de laatste kolom te omcirkelen.
Geef duidelijk aan in de 2de en 3de kolom of u de betrokken leerkracht voor niveau of
project (of beide) wilt zien door in die kolom de naam / nummer van de groep in te
vullen.

Wij, ………………………………………………………….., wensen een afspraak te maken voor het
oudercontact op donderdag 25 juni met:
Naam leerkracht(en) die u
voor dit kind wilt spreken:

................………….………………

................………….………………

................………….………………

................………….………………

Leefgroep NIV

Naam kind

………………….……

………………….……

………………….……

………………….……

Gewenst tijdstip
omcirkelen: rond
…u
15.30 – 16 - 17 18 – 19– 20 – 21
15.30 - 16 – 17 18 – 19 – 20 – 21
15.30 - 16 – 17 18 – 19 – 20 – 21
15.30 - 16 – 17 18 – 19 – 20 – 21

Oudervereniging: verslag 11 juni 2015
Verslag oudervereniging: donderdag 11 juni 2015.
Aanwezig: Peter, Thomas, Guy, Annelies en Martine
Evaluatie sportsnack karate: positief. Dikke pluim voor Rieke om dit te organiseren.
Mag volgend schooljaar zeker hernomen worden. Meerwaarde.
Er is ook van enkele ouders het voorstel om dit uit te breiden naar aanbieden andere
talen, kunstgeschiedenis, … Wordt nog verder bekeken.
Evaluatie leefschoolfeest:
Prachtig weer. Iedereen had een goed gevoel bij het vlotte verloop van het
schoolfeest. Applaus voor iedereen die heeft meegeholpen vooraf of op de dag zelf. Juf
Elise heeft haar taak vanuit het team zeer goed opgenomen. Podiumopstelling was dit
jaar centraal. Voordeel : iedereen kan errond zitten. Nadeel: je moest de optredens
aandachtig volgen. Er was geen keuze tussen babbelen of luisteren. Optreden duurde
ook te lang. Geluidsinstallatie was te zwak (volgende keer meer luidsprekers verspreid
opstellen).
Rommelmarkt was zeer gezellig. Door de komst van de reuzen was er minder publiek
om te kopen.
Meer ijsjes nodig. Verkoop van ijsjes best starten na kleuteroptreden.
Indien kleuters en lagere optreden en opstelling aan de bomen is dan speech Martine
beter tussenin leggen.
Resultaten tevredenheidsonderzoek ouders:
Deze enquête werd afgenomen in maart 2015.
Volgende scores zijn hoger dan 90%:
Tevreden over wat mijn kind op school leert, er is wederzijds respect tussen
leerkrachten en leerlingen, als ouder ben ik welkom op de school, mijn kind kent de
afspraken die op school gelden, mijn kind gaat graag naar school, de school deelt
geregeld mee wat ze doet, de school komt haar afspraken na, mijn kind wordt
aangemoedigd, ik vind het belangrijk dat de school een oudervereniging heeft, de
directeur is bereikbaar en behulpzaam, ik voel mij betrokken bij de werking van de
school, ik word betrokken bij het overleg over mijn kind, goede informatie over de
ontwikkeling van mijn kind.
Volgende scores lager dan 75%:
Ik ken de werking van de oudervereniging (73,8%). Actie: bekendmaking activiteiten
nog meer in de verf zetten. Iemand nodig voor de communicatie vanuit de
oudervereniging. Guy zal tijdens de infoavond begin september in alle groepen de
ouderwerking nog een voorstellen + werken met werkgroepen om de kenbaarheid van
de oudervereniging te vergroten.
Ik ben tevreden over de hygiëne op school (65,5%). Toiletten nieuwbouw en kleuters
ok. Toiletten lagere verouderd. Worden steeds dagelijks gepoetst.

Pimp-je-speelplaats: stand van zaken en plannen voor de nabij toekomst:
Bloemenweide: het was niet meer haalbaar om deze dit jaar nog te realiseren omwille
van de moeilijke ondergrond. Voorstel terrein te verhogen en aarde op te voeren.
Wordt vervolgd.
Men is bezig met het aanvragen van de stedenbouwkundige vergunning. Tijdens
volgende bijeenkomst wordt planning in haalbaarheid aangepast en toegelicht voor
2015-2016.
Volleybalveld wordt verplaatst volgend schooljaar naar grasveld Groenweg zodat het
basketbalterrein terug beschikbaar wordt. Voor de sportweek van eind juni 2015
worden de palen wel teruggeplaatst.
Sponsoring:
Beslissing ligt bij Martine. Bij delicate zaken wordt advies van de schoolraad gevraagd.
De publiciteit moet wel voor het interne publiek bedoeld zijn. Vermelding kan op een
klein, bescheiden bordje met vermelding naam van de schenker (cfr. principe van het
gouden plaatje)

Enkele data om te noteren:
Eerste vergadering van de oudervereniging gaat door op donderdag 24 september om
20u. Het is de bedoeling om dan de jaarplanning (activiteiten en data) op te maken.
Infoavond 2015-2016 voor alle leefgroepen gaat door op dinsdag 8 september. Uur
wordt later meegedeeld.
Picknick (opbrengst voor pimp-je-speelplaats) gaat door op zondag 20 september.
Meer info volgt.
IJsbrekersavond voor alle nieuwe kinderen en kinderen die bij ons reeds schoollopen
maar graag nog even langskomen gaat door op donderdag 27 augustus om 19u.
OPROEP: er zijn nog nestkastjes beschikbaar aan € 10 /’t stuk bij Martine en/of
Danny.
Resterende tombolaprijzen nog tot 26 juni op te halen bij Martine. Namen van
winnaars zijn Anna K1, Adriaan K1, Luca K1, Luca K3, Lenn/Finn, Joke Scherperek,
Niels N4.

