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E D I T O R I A A L
Heel wat nieuws deze keer: slakken op bezoek bij de
pareltjes, sleepover bij de oudste kleuters,
leesdiploma’s, eindtoetsen, een heuse fuif voor de
zesdes van de vijfdes en nog veel meer ...
Veel leesplezier!

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

MENU
 Zie website

DEADLINES
LEEFSCHOOLNIEUWS VAN
MARTINE
Aandacht:
Geen warme maaltijden meer vanaf maandag 22/06
omwille van opmaak facturatie. Gelieve boterhammen
te voorzien voor je kind(eren).
Indeling groepen 2015-2016:
Omdat we nog niet helemaal rond zijn met de
groepsindeling voor 2015-2016 (wie gaat naar welke
juf/meester in de volgende leefgroep ?) kan ik pas
woensdag 24 juni de lijsten van de groepen meegeven
met de kinderen. Dank voor je begrip.
Woensdag 24 juni krijgen de kinderen hun rapport mee.
Donderdag 25 juni is er oudercontact met tussendoor
praatcafé. Alvast hartelijk dank aan de werkgroep
praatcafé o.l.v. Evelyn om dit mogelijk te maken.
Maandag 29 juni is er proclamatie.
Dinsdag 30 juni geldt de woensdagregeling. Einde
schooltijd 11.30u. opvang tot 12.30u.

 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.

Extra aandacht voor volgende berichten !
Aan alle ouders waarvan hun kind een rugzak van het lentefeest hebben.
Gelieve alsnog even goed in de rugzak (geschonken voor het lentefeest) te kijken of die
wel van jouw kind is. Wij zijn namelijk een rugzak met schermkledij van Hanno kwijt.
Dank voor je medewerking. De eerlijke vinder wordt alvast beloond !
Aan alle ouders die een taart of ander lekkers voor het schoolfeest gemaakt hebben.
Er staan nog achtergebleven kommen van het leefschoolfeest in de nieuwe refter. Ben jij er
eentje kwijt ? Gelieve daar even te gaan kijken op de tafel achteraan in de refter.
Martine

Leefgroep 1 | De pareltjes
Deze week hebben we bezoek gekregen van een heleboel slakken: grote en kleine,
huisjesslakken en naaktslakken,... We hebben een verblijfplaats gemaakt voor ze en hen
eten en drinken gegeven. We hebben kunnen zien hoe ze kropen en slijmsporen
trokken en hoe ze soms in hun huisje verstopt zaten. Zelf hebben we nog slakkenhuisjes
geboetseerd, gekropen als slakken, slakkenpuzzels gemaakt, boeken gelezen,...
Groetjes van meester Tim

Leefgroep 2 | De kikkertjes en de schildpadjes
Hoi hoi,
Hier zijn we weer. Terug een dikke proficiat aan twee jarigen: Finn is 6 en Titus 5 !!!!
Bedankt voor al het lekkere fruit.
De afgelopen week zijn we vooral in de weer geweest met onze fiets. Elke dag konden
de kinderen een parcours volgen op de speelplaats. We gingen ook op stap in de
omgeving van de school en leerden de kinderen veilig (onder begeleiding) oversteken.
Deze week hebben ook alle kleuters mogen genieten van een zalig stukje
poppentheater in de "Blauwe schavuit"
De kinderen van de derde kleuterklas telden de hele week de dagen af en eindelijk is
die dag daar: "sleep- over". Eerst een fantastische wandel- durf- zoektocht door
onze ouders georganiseerd. Héééél héél wel bedankt aan alle helpende
handen!!!!! Terug op school genieten van overheerlijke spaghetti, nog een activiteitje
met de juffen en voor het slapengaan genieten van een verhaal. Vrijdagochtend
opstaan met piep- oogjes en genieten van een lekker ontbijtje. 8h45 oooooh het is al
gedaan.
Groetjes, Sofie, Sanne, en Valentine.

Leefgroep 3 | Niveau 1 en de maanvisjes
Sinds deze week zijn al onze oefeningen afgewerkt in de klas. Geen rekenen meer, geen
taal meer! De meester heeft ons wel gevraagd om te blijven lezen (op alle mogelijke
manieren: luidop, stil, traag, snel).
Op het forum krijgen we ook onze leesdiploma’s, nadat we bewezen hebben dat we
kunnen lezen. Spannend!
We zijn deze week ook te gast geweest op de blauwe schavuit. Daar werden we verrast
met een heel knap poppentheater over een nijlpaard dat verliefd werd op een prinses.
De kleuters van de derde kleuterklas kwamen maandag ook eens een kijkje nemen in
het eerste leerjaar. We zaten zo al eens samen in ons groepje van volgend schooljaar.
Dat was fijn.
Groetjes van meester Arne

Leefgroep 3 | De zeepaardjes
Dag iedereen,
Dit was de laatste week van het schooljaar dat we nog veel in onze klas vertoefden. Er
stond wel nog een en ander op de planning: tafeltreinen afwerken, bedankkaartjes
maken voor de leesouders, boeken uitdelen, toetsen afwerken, nog wat rekenen en nog
wat taal, klas opruimen, verjaardagen vieren,… En N2 wil zo graag weten hoe het afloopt
met bewaarengel Pepijn, dus lezen we verder als een trein!
Er werd ook veel geregeld voor de sportweek van volgende week. Hou zeker de agenda
van de kinderen in het oog voor de planning.
Volgende week wordt er dus geen niveauwerk meer gegeven!
Veel groe(n)tjes!
Juf Shirley
En als afsluiter……..
Na een lesje bijvoeglijke naamwoorden gingen de kinderen aan de slag. Deze ‘rijke’ vrije
tekst, geschreven door Hasse en Mirre (N2), verdiende het om in de kijker te staan.
Er waren eens twee gekken uit het gekkenhuis weggelopen. Na dagen lopen, zagen ze in de verte
een heel lekker, knapperig, raar, cool, rood huis. Arne en Shirley moesten over het water, maar er
zaten grijze, rare, vieze, haaien in. Dus moesten ze heel voorzichtig over de bruine, kapotte brug.
Toen ze samen veilig aan de overkant waren, zeiden ze in koor: “Kijk, een bruine, gevlekte,
pratende koe!” Maar Arne en Shirley wisten natuurlijk niet dat het eigenlijk een pratende hond
was, want ze waren beiden in het gekkenhuis geweest. En daar leerden ze niets!

Arne en Shirley renden keihard op het huisje af! Arne begon te knabbelen en riep: “Hmm, wat
lekker!” En ook Shirley begon en riep: “Hmm, wat lekker!”
Toen kwam er een lelijke, oude, zwartgekleurde heks aan. Ze begon te vloeken tot aan haar
voeten. Arne en Shirley schrokken superhard! Arne dacht dat het een carnavalsvrouwtje was. De
heks zag niks meer en rolde naar het haaienbeekje en viel er in! Ondertussen waren Arne en
Shirley zakken aan het vol stoppen met snoep. Ze liepen terug naar het gekkenhuis.
“Wat een avontuur”, riepen ze in koor. En ze leefden nog lang en gelukkig.
Einde.

Leefgroep 5 | De feniksen
Dag lieve lezertjes,
We zijn toegekomen aan het voorlaatste nieuwsje van de feniksen dit schooljaar. We
hebben deze week nog een druk programma gehad, hoor.
Vorige vrijdagnamiddag verwerkten we wat leerstof van de natuurweek bij juf Sofie in
de klas. Aan de hand van filmpjes herhaalden we de delen van een bloem, bestuivingen,
boslagen en ecosystemen.
De vijfdes begonnen maandag met hun toetsenweek. Wat een werksfeer die
voormiddagen :-)
In de namiddag gingen we bij juf Izabel en leerden we over de klimaatzones in de
wereld. Ook daar kregen we een film te zien met heel wat informatie over die zones.
Daarna kregen we een bundeltje over afval, milieu, energiebronnen,... We gingen op
zoek in onze eigen kennis om al zaken in te vullen.

Dinsdag werkten we wat verder in onze milieubundel. We deden ook aan sport :-) Het
was een moeilijke OVSGtest: honkbal. Dat wil zeggen dat we elk viermaal op de bal
moesten slaan en minstens 5m ver moesten geraken...
Woensdag deden we niveauwerk en deden de zesdes hun laatste OVSG test! Goed
gedaan!
Op donderdag leerden we bij juf Els van alles over de energiebronnen in België.
Interessant. Bij turnen deden we ons laatste OVSGproefje: jongleren met twee balletjes
:-). We werkten onze bundel bijna helemaal af van milieu.
Naar de vrijdagnamiddag hebben we lang uitgekeken De vijfdes althans: ze maakten hun
werk om een spetterende fuif in elkaar te steken die vrijdagnamiddag doorgaat!!! FUN
FUN FUN!!!!!
Veel liefs,
Jinne en juf Sofie

Leefgroep 5 | De wolkenvangers
Vrijdag hebben we ons vadercadeau afgewerkt. Hopelijk hebben onze papa’s er van
gesmuld.
Maandag kregen we de planning van de projecttoets. De toets gaat over onze
natuurweek. We leerden over bloemen, het menselijk lichaam, de klimaten, het milieu,
de hemellichamen en nog veel meer. De toets is op 22/06/’15. Studeren maar.
Deze week werkten we tijdens project vooral aan leren leren. We stelden vragen aan
elkaar, zochten de antwoorden op, duidden de belangrijkste dingen aan en bereidden
ons voor op de toets.
Voor de 6des zitten de OVSG-toetsen erop!
Groeten van Bo

Pimp je speelplaats: moestuin
Beste ouders,
De Leefschoolmoestuin draait op volle toeren. Alle klassen van de lagere school hebben
erg hun best gedaan om goed voor alle plantjes te zorgen.
Hoe fier waren ze bij het oogsten van de eerste ruccola en radijsjes.
Bij de nieuwe start in september willen we graag meteen verder kunnen werken. Maar
dan moet de moestuin in de grote vakantie ook onderhouden worden.

Heb je tijd en zin om een/twee/drie keer langs te gaan, om wat onkruid te trekken, en
een heerlijke courgette te oogsten? Laat het weten via mail aan lore.degrieck@me.com,
of vul je naam in op de lijst aan de deur van de lagere speelplaats. Het zou fijn zijn dit
project met alle ouders te kunnen dragen, dus hoe meer zielen, hoe meer vreugd!
Alvast bedankt en een dikke zoen
Het pimp je speelplaatsteam.

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

Leerlingenraad: verslag
Verslag leerlingenraad : dinsdag 16 juni 2015.
De toiletcontroleurs blijven de toiletten in de lagere goed opvolgen. Indien er een
probleem is dan komen zij dit melden aan Martine en wordt samen gezocht naar een
oplossing/aanpak. Dikke pluim.
De pijlen op het wieltjespad zullen door Djuro nog aangepast worden, namelijk
rijrichting veranderen om botsingen te voorkomen.
Er was vraag om in de wilgenhutten te mogen spelen maar wij willen wachten tot
september om ze in te huldigen omdat de twijgen dan pas goed zullen verankerd zijn.
Nog even geduld dus.
Boterhameters mogen bij goed weer buiten eten onder vooraf vastgelegde afspraken.
De kinderen zitten rond de totempaal. Dit zorgt voor overzicht zowel rond opeten van
de boterhammen als rond terugbrengen van de bekers. Het is ook best gezellig op die
manier.
Slotjes deuren toiletten lagere worden nagekeken en indien nodig vervangen door
Djuro. Vermelding open/dicht ook nakijken.
Dit was de laatste bijeenkomst van de leerlingenraad dit schooljaar en de kinderen
kregen een drankje als afsluiter. Hartelijk dank voor jullie inbreng en medewerking. Jullie
hebben dit schitterend gedaan.
Martine

Uit in Oosterzele

