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E D I T O R I A A L
Zonnezoentjes
op je gezicht
zo lekker warm
zo lekker licht
zonnezoentjes
zachtjes voelen
lekker samen
lekker kroelen.

AGENDA
 maandag 29 juni: proclamatie N6
 donderdag 27 augustus:
ijsbrekersavond om 19 uur
 dinsdag 8 september: infoavond
vanaf 18 uur
 woensdag 23 september:
pedagogische studiedag
 donderdag 24 september:
oudervereniging om 2O uur
 vrijdag 2 oktober: schoolfotograaf

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.

LEEFSCHOOLNIEUWS VAN
MARTINE
Ik wil iedereen hartelijk bedanken om van het voorbije
schooljaar zo’n succes te maken. Jullie inbreng en
medewerking is voor ons zeer belangrijk.
Ook aan alle kinderen en personeelsleden een
schitterende, deugddoende vakantie. Jullie hebben het
verdiend.
Vanaf maandag 17 augustus zijn we terug.
PS. De verloren voorwerpen worden begin juli naar een
goed doel gebracht.
Martine

Leefgroep 1 | De pareltjes
Tijdens deze laatste volle week hebben we veel gespeeld in de klas en ook buiten van
het mooie weer genoten. We hebben tekeningen gemaakt van mama’s en papa’s voor in
onze vrijetekstenmap. Volgende week dinsdag doen we een pannenkoekenfeestje in
onze klas om het einde van het schooljaar te vieren. Daarvoor zijn we nu al vlagjes aan
het knutselen: zo kunnen we de klas versieren met onze zelfgemaakte vlaggenslingers.
Groetjes van meester Tim

Leefgroep 2 | De kikkertjes en de schildpadjes
Deze week hebben we gepoetst,gepoetst en nog eens gepoetst. Nu zullen ze thuis ook
een handje kunnen helpen in de grote vakantie, want er zit poetstalent tussen. Ook
hebben we de verjaardag gevierd van de kinderen die in juli jarig zijn. Met de vakantie
voor de deur wouden we dit op een leuke manier doen en zijn we een dagje gaan
vertoeven in de tuin van deze kindjes. De schildpadjes gingen ravotten bij Billie thuis en
de kikkertjes bij Mare thuis. Fun gegarandeerd. Proficiat meisjes en bedankt voor de
gastvrijheid. Ook een weekje van afscheid, niet alleen van de K3ers die naar het 1e
leerjaar gaan volgend jaar, maar ook van juf Sanne. We waren blij met je spontaniteit, je
lach en je vriendschap en we zullen je allen hard missen. Het ga je goed in Antwerpen,
de 'stad' binnen. Onze allerlaatste dag sluiten we af met een heus 'piraten'zoekspel, op
zoek naar de schat ( shhht, nog even een geheimpje hé). Een hapje en een drankje en
waarschijnlijk hier en daar een traantje... afscheid!!
Maar vooral geniet van de vakantie, van elkaar, van het (hopelijk) mooie weer en see
you all back in september!!!!
Toedeloe,
Sofie en Valentine

Leefgroep 3 | De maanvisjes
Ja hoor. Het einde is nabij. Nog maar eventjes en de grote vakantie is er en dan kunnen
alle maanvisjes lekker gaan zwemmen in tropische wateren (of aquaria).
Maar we zijn zo ver nog niet. Deze week was een sportweek waarin we met allerlei
nieuwe sporten, disciplines, hobby's etc. kennismaakten. Zo hebben we onder andere
geschaakt, gedanst, judo en yoga gedaan, gezwommen in de Gavers en op het
Gaverveer gezeten. Leuk, leuk, leuk was dat.
Zo, dit was het dan voor dit schooljaar.

Ik wens jullie allemaal een deugddoende, fijne, grote vakantie toe. Jullie hebben het
allemaal verdiend!
Veel groetjes van een gekke meester met intussen heel erg veel kies- en andere
tandpijn.
Au revoiauw!
Arne

Leefgroep 3 | De zeepaardjes
Deze week was het sportweek. Er stonden veel leuke dingen op het programma. Op
maandag was het schaken en judo en ook nog balspelletjes. Dinsdag gingen we naar de
Gavers. Ondanks dat het zonnetje zich weinig kwam tonen was het toch een heerlijke
dag! We hebben veel gespeeld in de grote speeltuin, een boottochtje gemaakt met het
Gaverveer en hebben ons geweekt in het zwembad. We hadden bijna het hele zwembad
voor ons alleen. Heerlijk was dat! Woensdag konden de kinderen zich ontspannen met
joga en konden ze zich weer uitleven met voetbaltoernooitjes. We deden daarna ook
nog basketbal, vijfbal en netbal. Om half 12 was iedereen echt uitgeteld. Donderdag
mochten we met juf Sara jazz dansen. Het leuke filmpje vind je binnenkort op de
website. We deden ook nog allerlei grappige circustoeren. Super! We speelden ook nog
groepsspelen zoals levende cluedo en pak de vlag. Op vrijdag stond nog een fikse
wandeling en een 1 tegen allen waterspel op het programma. Een zeer geslaagde week!
Toedels en tot volgend jaar!
Juf Shirley

Leefgroep 5 | De gekko’s en de stokstaartjes
De gekko's en de stokstaartjes zijn al een hele week op sportweek in Zottegem. We
hebben al verschillende sporten beoefend: lopen, muurklimmen, hockey, touwzwaaien,
tafeltennis, squash, ... We gaan ook elke dag zwemmen! We willen de ouders bedanken
die ons gevoerd hebben op dinsdag en dat zullen doen op vrijdag! We zijn allemaal
dolenthousiast maar onze spiertjes zijn wel al stijf.
Sportieve groetjes!
Gekko's en stokstaartjes

Leefgroep 5 | De wolkenvangers en de feniksen
Beste lezers,
Maandagnamiddag hadden we onze projecttoets van de natuurweek. Het was een grote
toets met heel wat vragen over het menselijk lichaam, milieu, energievormen, bos,
bloemen, hemellichamen,... Maar we hebben het er goed vanaf gebracht.
Dinsdagnamiddag gingen met z'n allen op stap naar Gent. Met de opbrengt van ons
historisch spektakel met hapjes gingen we naar de film 'Oorlogsgeheimen' kijken.
Mooi, pakkend verhaal!
Nog eventjes niveauwerk, op de laatste woensdag van dit schooljaar :-)
Donderdag en vrijdag hebben we in het vijfde op ons gemak nog wat zaken afgewerkt en
wat spelletjes gespeeld.
De zesden bereidden zich voor op de proclamatie!
Fijne vakantie!!!!
Brent, Moyra
Wolkenvangers en feniksen
Els, Izabel en Sofie

Aan alle 6de-klassers een fijne tijd in het middelbaar! Het ga jullie goed!
Vanwege juf Els, juf Sofie, juf Izabel en gans het leefschoolteam.

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.

Uit in Oosterzele

Te Koop
Chiel (ex-Leefschool) verkoopt zijn koersfiets!
Merk b-twin, 24 inch, rood en wit, 6 jaar oud, er is veel mee gefietst, maar hij is in prima
staat.
We vragen 100 €, maar over deze prijs valt zeker te praten.
Interesse? Bel naar 09/324 63 31 of stuur een berichtje: hilde.leonard@pandora.be
Groetjes van Chiel, Lore en Hilde.

Schooljaar 2015 - 2016: belangrijke data
Donderdag 27/08 om 19u ijsbrekersavond. De nieuwe kinderen en hun ouders krijgen
hiervoor nog een uitnodiging. Uiteraard is iedereen hierop welkom.
Dinsdag 08/09 vanaf 18u is er onze eerste infoavond per groep. Planning volgt begin
september.
Dinsdag 22/09 is er schoolraad voor de verkozen leden.
Woensdag 23/09: pedagogische studiedag rond luister- en leesstrategieën. Geen school
voor de kinderen.
Donderdag 24/09 om 20u de eerste oudervereniging van het nieuwe schooljaar. Zorg
dat je er ook bij bent want dan wordt de planning opgemaakt.
Vrijdag 02/10 komt de schoolfotograaf langs.
Vrijdag 04/12 komt sint naar onze school.
Communie en lentefeest gaan door op zondag 17/04.
Woensdag 27/01 en 20/05 pedagogische studiedagen.
Geen school op woensdag 04/05 en dinsdag 17/05 en woensdag 18/05.
Zaterdag 04/06 leefschoolfeest
Donderdag 30/06 halve schooldag.

