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E D I T O R I A A L
Een hele dikke pluim voor de vele lopertjes. We zijn trots
op jullie op jullie sportiviteit. In deze beknopte flashboem
toch heel wat leefgroepnieuws. Voorbije weekend is de
herfst terug in het land en onze jongste kleuters genoten
van al de pracht en het smakelijke van de natuur.
Met het goede weekend in ’t verschiet is dit misschien
ook een leuk idee.
.

AGENDA
 Dinsdag, 30 september :

schoolraad
 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

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.
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Leefgroep 1 | de schelpjes en de pareltjes
Lieve mensen,
het is herfst en dat ruiken we, dat voelen we, dat beleven we volop in onze klas! We
ontpoppen ons als echte 'speurneuzen'. We hebben een grote schooltuin vol
herfstschatten! We vonden slakken, regenwormen, bladeren, okkernoten, hazelnoten,
beukenootjes, spinnetjes, pissebedden, appels en peren. We hoopten nog op egels,
kabouters en lieveheersbeestjes. Misschien de volgende keer!
Speurneuzen vinden veel schatten maar ze moeten ook goed kunnen proeven: we
proeven verschillende noten, zonnebloempitten, druiven en gekarameliseerde appeltjes.
We beleven veel fijne, gezellige momenten: Manse, het baby broertje van Wolf is een
badje bij ons komen nemen. De klas rook helemaal naar babyshampoo, heerlijk.
Onze voeten in de verf, ongelooflijk maar zo leuk! Je kan onze afdrukken bewonderen in
onze klas.
Het einde van de week was spannend: met zijn allen naar de grote zaal voor het forum!
Tot volgende week met meer ontdekkingen,
de schelpjes en de pareltjes

Leefgroep 2 | de schildpadjes en de kikkertjes
Deze week alweer feest in de beide klasjes: Bram & Linde werden 4 jaar en Tess werd 5
jaar. Hieperdepiep hoera en bedankt voor de lekkere traktaties. We kregen vele spulletjes
binnen rond ons eerste project ' Hoe leefden de dino's?'(bedankt daarvoor!!) en deze
kregen allen een gepast plaatsje in de klas. We zaten met onze neus in de boeken en
waren verwonderd van al die grote en gevaarlijke dino's, gelukkig zijn deze er nu niet
meer... . We maakten onze projectplanning op en kunnen ook volgende week aan de
slag ermee. Meer projectnieuws later... tot dan.
Toedeloe,
Sofie & Valentine
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Leefgroep 3 | de maanvisjes
Wij hebben vandaag ons project afgerond. Kinderen kregen al heel wat van hun
spulletjes mee naar huis. Volgende donderdag gaan wij juist nog ons eindproduct in
werkelijkheid brengen. Zo gaan wij donderdag gaan helpen kuisen in een manege en
eens op een pony rijden. Dit gaat door in de Buckwalhoeve te Vurste. Wij gaan die
ochtend naar de manege en zijn op zoek naar 5 mensen die met ons willen naar daar
rijden en willen blijven om mee te begeleiden. Heb je zin om mee te gaan laat dit dan
maandag weten aan juf Marjolein.
Fijn weekend,
Juf Marjolein

Leefgroep 3 | niveau 1
Ook wij zijn de voorbije weken al heel wat pauw geweest:
Wij hebben al heel goed ons best gedaan de voorbije weken. Zo kennen wij nu toch al 7
lettertjes en kunnen wij al 4 lettertjes schrijven in schrijfletters. Alle kindjes zijn al heel fier
dat ze al heel wat woordjes kunnen lezen. De kindjes zijn zelfs gisteren beginnen
woordjes schrijven met de schrijfletters.
Ook de juf is super fier op jullie!!!!

Leefgroep 3 | de zeepaardjes
Dag lezertjes,
Paarden hier, paarden daar, paarden overal. Ti ti ti ti paarden, ti ti ti ti paarden...
Aan allen die ons paardenlied op het forum hebben gehoord, proficiat. Aan allen die ons
paardenlied op het forum niet hebben gehoord , ook proficiat! De maanvisjes en
zeepaardjes deden het fantastisch!
We maakten een tekening van een paardengezinnetje. Dat is de hengst, een merrie en
het veulen.
Ondertussen zijn we al super getraind in het tekenen van paarden.
Het projectje zit er helaas op... Volgende week denken we al eens na over een nieuw
project.
We willen het paardenproject wel mooi afsluiten. Hiervoor gaan we donderdag naar de
Buckwalhoeve in Vurste, waar de kinderen op een paard mogen rijden en stallen
uitkuisen.
De kindjes kregen hiervoor een briefje mee.
Dat was het voor deze week. Fijn weekend! Tot schrijfs

Juf Shirley
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Leefgroep 4 | De stokstaartjes
Verslag van vorige week : OVER ONS PROJECT!
Ons project gaat over edelstenen (stenen). We zijn al bezig aan ons project en we weten
al iets meer over stenen dan voorheen. We hebben nu net een verjaardag gevierd met
een indiaan, die Niels heette. We hebben cakejes gegeten
:mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmMMMMMMMMMmmmmmmm.
We zijn al aan het kijken naar de toekomst naar wat we gaan doen voor het project. Het
is vandaag (vrijdag) strapdag en iedereen komt met zijn sportieve outfit en er kwamen er
ook veel met de fiets :) Samen zongen we het straplied in het midden van de speelplaats
en het was zeer FIJN!!!!!! en een zeer leuk begin van een fantastische vrijdag. Vele
groeten van
Max-Emile, Ischa, Liesl, Selma! :)
Vandaag is de nonkel van Isha gekomen. Hij heeft uitleg gegeven van ons project en het
was zeer indrukwekkend. We gaan nu altijd op het forum zingen van het liedje van
Kobekeiberg. :) We hebben al veel geoefend in de klas. Bij project doen we contractwerk.
Zo gaan we volgende week ook een zoutkristalmaken. We gaan waarschijnlijk ook met
de trein naar het diamantmuseum in Brugge.
groetjes,
Nikki en Liesl

Leefgroep 4 | De gekko’s
Hallo,
Deze week hebben de gekko's een nieuw project gekozen : 'Hoe maak je een
animatiefilm ?' Vrijdag 29/09/'14 gaan we naar animatiefilmpjes kijken.
De gekko's hebben ook een schat mogen zoeken en moesten daarvoor eerst zoals échte
gekko's een hindernissenparcours afleggen. Het is een heel leuk spelletje nl.
kakkerlakkensalade!
Toedeloe!
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Leefgroep 5 | De wolkenvangers
Verslag NBB
Ons project ‘Hoe omgaan met geld’ verloopt vlot. Maandag bezochten we de NBB. Dit
staat voor Nationale Bank Brussel.Enkel banken kunnen daar om geld gaan. We hebben
een rondleiding gekregen in het museum van de NBB.We hebben nieuwe munten leren
kennen bv. met gebouwen, dieren, planten en bloemen. We zagen voorwerpen waarmee
men vroeger in verschillende werelddelen betaalde bv. yapsteen,
hondentanden,theeblok, kralen, ... De gids legde alles goed uit en we mochten ook in een
boekje werken. En wisten jullie dat er deze week een nieuw briefje van 10 euro in omloop
is? Ondertussen betalen ze in 18 landen met de euro-munt.
We hebben ook eigen geld afgedrukt met een foto van onszelf!
Marieke en Emely

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
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DE STAD VAN AXEN IN DE KIJKER

DE PAUW : ZICH PRESENT STELLEN
Achtergrondsinformatie
Een kind moet zijn plek durven innemen in een groep. Het moet zijn plek verwerven, het
moet zich durven aanbieden naar anderen toe.
Daartoe is een zekere vorm van assertiviteit vereist bv zich aanbieden om mee te doen,
praten in de kring, …
Naast de fysieke tegenwoordigheid, biedt hij eigenlijk ook zijn psychologische ruimte
aan. Het kind biedt aan wie hij/zijzelf is. Men moet voldoende zelfvertrouwen hebben om
zich te laten kennen, om zich te laten zien zoals hij/zij is.
Hiervoor moet men zich veilig voelen en aanvaard voelen. Zo krijgt het kind een positief
en realistisch zelfbeeld. Het hoeft niet volmaakt te zijn om zich te tonen.
Evolutie
Kleuters hebben niet zo veel moeite om zich tegenwoordig te stellen. Ze zijn eerder
spontaan.
De eerste, tweede graad krijgt een meer kritische kijk op de omgeving. Men beseft dat
anderen hem/haar kan beoordelen. Dit remt de spontaniteit af. Ook is het zich bewust
van de hoge verwachtingen op schools vlak : leren lezen, rekenen,
Later zal het kind zijn zelfexpressie steeds persoonlijker en doordachter worden. Toch
blijft het kind kwetsbaar in zijn zelfgevoel.
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Probleemgedrag
Als het kind geen evenwichtig zelfbeeld heeft ontwikkeld en zich niet evenwichtig kan
present stellen , dan ontstaat probleemgedrag.
Er zijn 2 vormen : te veel present stellen of niet durven laten zien.
TE VEEL
-

Steeds vooraan willen plaatsen
Zich opdringen
Willen opvallen
Aandacht zuigen
Clowngedrag

TE WEINIG
niet in de groep durven vervoegen
bedeesd
schuchter
niet opkomen voor eigen mening
moeilijk een compliment aanvaarden

In de klassen zullen we in de maanden september en oktober hier actief aan werken.Het
straplied met zich tonen in zijn sportieve outfit was er al zeker één van. Jammer is de
computer van Juf Izabel stuk, waardoor er nog geen foto’s zijn. Die komen zeker.

SVS NIEUWS
SVS:
Aan al onze lopertjes een dikke proficiat!!! Jullie hebben het allemaal super fantastisch
gedaan!
Volgende week meer svs nieuws over de komende activiteiten van dit schooljaar.
Sportieve groeten,
Juf 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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ROMMELMARKT
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