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E D I T O R I A A L
Nog enkele belangrijke data zijn er bijgevoegd of
gewijzigd, dus even noteren. De maand september is al
terug om, waar gaat die tijd toch naar toe ? Dat kan je
lezen in deze flashboem.
Geniet ervan

LEEFSCHOOLNIEUWS VAN MARTINE
Vrijdag 3 oktober is het de dag van de leerkracht. Mede
dankzij de oudervereniging kunnen we een draagbare
beamer aankopen om in de klassen te gebruiken.
Hartelijk dank.
Voor wie het nog niet in zijn agenda had genoteerd is er
vrijdag 3 oktober van 15.00u tot 17.45u ook het eerste
praatcafé. Kom zeker langs voor een drankje en een
babbel.
Vrijdag, 10 oktober organiseren we “smeer ze”. Zie meer

AGENDA
 Dinsdag, 14 oktober : leerlingenraad
 Donderdag, 16 oktober om 19 u 30 :
infoavond voor ouders met
feesteling lentefeest /communie
 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
 Dinsdag, 16 december oudercontact
N6
 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 deze flashboem.

MENU
Martine
Wijziging oudercontact voor N6
Het oudercontact voor niveau 6 is op dinsdag, 16
december ipv op donderdag, 18 december.

 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 2 | de schildpadjes en de kikkertjes
Hoi,
Veel nieuws over project. We bouwden een dino- landschap waar de kinderen nu in
kunnen spelen. Alle kleuters hebben deze week met gips gewerkt, ze konden kiezen uit
een dino- beeldje of een skelet- afdruk maken. In de hoekjes spelen we 'paleontoloog' en
graven we dino's op, in de blokkenhoek bouwen we dino's, de playmobiel- hoek is ook
omgetoverd tot dino- land en in de knutselhoek tekenen we volop dino's. De jufjes
hebben ook veel leuke speel- en werkkaarten gemaakt met allerlei opdrachtjes waar we
dan mee aan de slag mogen gaan. We kijken uit naar maandag en woensdag want dan
gaan we op uitstap naar het Huis van Kina in Gent.
Tot volgende week, Valentine en Sofie.

Leefgroep 3 | de zeepaardjes
Deze week begonnen we ons nieuw project: “hoe verandert de natuur in de herfst?”. We
gingen op wandel op onze school en merkten hier al veel veranderingen op. We maakten
een voorblad met de mooie bladeren die we vonden op de speelplaats. In de kring
hebben we een kleurrijke herfsttafel gemaakt.
We leerden een lied over een eekhoorn ‘ploem, de pluimstaart’ en mochten met
muziekinstrumenten de maat van het lied slaan. Dat was heel leuk!

Ploem de pluimstaart snuffelt in het bos,
tussen alle bladeren en op het bos.
Hij sjouwt met kastanjes, eikeltjes en noten,
verstopt ze dan in gaat tussen alle bomen.
Ploem de pluimstaart snuffelt in het bos,
tussen alle bladeren en op het mos.
PLOEM!

Dank aan de mensen die ervoor gezorgd hebben dat de Zeepaardjes naar de
Buckwalhoeve konden gaan en daar paardrijden. Zonder jullie was dit niet mogelijk en we
hadden dikke fun!

Daaaag!
Juf Shirley
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Leefgroep 4 | De stokstaartjes
Ons project gaat over edelstenen
We hebben al veel stenen soorten gezien .
En kenen er al veel van.
We gaan naar een steenkapperij en naar een museum over stenen.
We gaan kristallen bewerken.
En we gaan zoutkristallen maken.
We weten al wat stenen zijn en edelstenen.
Groetjes Felix Oona joshua Annelies

Leefgroep 5 | De feniksen
Lieve lezertjes, (inzending vorige week)
We hadden in onze groep een drukke week. Dinsdag 22 september deden we tijdens
sport een ganzenbordspel. Het doel was leren samenspelen als een team, eerlijk spelen
en kunnen omgaan met winst en verlies. dat is ons dan ook aardig gelukt. Het was een
toffe sportles! Tijdens muziek leerden we het Kobe Keiberglied aan. De hele week zingen
we het liedje al op alle momenten en plaatsen. Wij zullen het zeker goed kunnen.
Tijdens onze projectmomenten zijn we druk bezig met het afwerken van onze opdrachtjes
rond geld: spreekwoorden, tijdslijn, atlasoefeningen, voorbladen, voorbereiden bezoek
naar de bank en vragen voor de bankmedewerker. Het zijn leuke en leerrijke momenten
in de klas terwijl iedereen zo bezig is met iets anders...
Donderdag 25 september moesten de kinderen van niveau 5 naar het CLB voor een
medisch onderzoek... We zijn tiptop verklaard :-)
Vrijdag 26 september is voor ons een spannende dag geweest, want wij presenteerden
het forum. Het was leuk, we hebben zelf een scriptje geschreven...
Toedels,
De feniksen en juf Sofie
Lieve lezertjes, (deze week)
Maandag hebben wij aan ons geldplanning gewerkt en we hebben natuurlijk ook
niveauwerk gedaan.
Dinsdag hebben we gedanst(turnen) en ook onze planning geld gedaan.
Woensdag zijn we gaan zwemmen.
Donderdag zijn we gaan turnen in de sporthal.
Vrijdag gaan we onze planning van geld afwerken, zodat we volgende week wat
uitstapjes kunnen doen en ons opzoekwerk goed kunnen bestuderen.
Groetjes Isaura, Eva-Marie en de feniksen.
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Leefgroep 5 | De wolkenvange rs
Beste ouders en kinderen ,
hier weer een verslag over de gebeurtenissen deze week bij de wolkenvangers.
Ons project is nog steeds: hoe ga je om met geld?
Woensdag 1/10 zijn we gaan zwemmen.
Donderdag 2/10 zijn we naar de ING bank geweest. We hebben veel bijgeleerd over
geld en banken.
Op vrijdag kwam de papa van Oriël ons uitleg geven over de wereld van het beleggen.
In muzische bespraken we een werk van een Vlaamse primitief: “De geldwisselaar en zijn
vrouw” van Quinten Metsys. We mochten de reproductie zelf inkleuren en een
persoonlijke toets geven.
Ja, van al deze interessante zaken worden we figuurlijk rijker!

Godsdiens/zedenleer
Op donderdag 16 oktober om 19u30 gaat de eerste infoavond van
godsdienst/zedenleer door.
Wij starten samen om de algemeenheden van de receptie (het lentefeest, eerste
communie) te bespreken. Daarna splitsen juf Ann en ik ons op.
De vergadering zal beginnen in de eetzaal om ons daarna naar de klas te begeven.
Doelgroep: ouders van kinderen uit het 1ste leerjaar en het 6de leerjaar.
Tot dan!
Groetjes van juf Ann en juf Ellen.

flashboem | 20e jaargang | nummer 5 | 3 oktober 2014 | flashboem@leefschool.be

FAIR TRADE / SMEER ZE ACTIE

Vrijdag 10 oktober 2014
Om de week van de Fair Trade, die loopt van 1 oktober tot en met 11 oktober
extra kracht bij te zetten. Nemen we als school vrijdag 10 oktober 2014 deel
aan de Smeer ze - actie van Oxfam. Concreet houdt dit in dat elk kind die dag
tijdens de speeltijd in de voormiddag een boterham krijgt met confituur
afkomstig van eerlijke wereldhandel.
De kinderen zullen hierover ook geïnformeerd worden in de klas.

KLASOUDERS
Ze zijn er terug ! We kunnen ze onze beverouders noemen. Zo komen we toch altijd uit
bij de stad van axen. Een leerrijk en fijn jaar toegewenst en dank van al onze teamleden
en kinderen. (wasbeer hé)

Schelpjes: Stijn Tuypens
Pareltjes: Rieke Lenaert
Schildpadjes: Peter Van der Meulen en Tom De Boever
Kikkertjes: Annelies Sevenant en Leen Veraverbeke
Maanvisjes: Nathalie Stroobant
Zeepaardjes: Nelle Messiaen
Stokstaartjes: Andy De Smul
Gekko’s: Inge Van Limbergen
Feniksen: Bene Lamote
Wolkenvangers: Inge Goeman
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TAAKOMSCHRIJVING KLASOUDER

Het klasouderschap is een engagement naar de schoolgemeenschap

Net zoals het meehelpen bij leefschoolactiviteiten, het ondersteunen in de klaswerking,…

De klasouder is een doorgeefluik naar de bevoegde personen (klasvraag naar klasjuf, pedagogische vraag naar
ouderraadteam, beleidsvraag naar directie, …)

We verwachten van een klasouder :



Een zekere aanwezigheid / beschikbaarheid op school



Aanwezigheid op de oudervereniging



Aanwezigheid op de praatcafés



Ondersteuning in mee voorbereiden van de leefgroepvergaderingen



Ondersteuning (of het zoeken nr) in de projectgroep
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OUDERVERENING / SAMENSTELLING TEAMS
Beste leefschoolouders,
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 alle 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 (tussen haakjes het aantal ouders dat zich reeds bij
een team plaatste):
Kernteam: overkoepelend aanspreekteam van de oudervereniging, bereidt de
oudervergaderingen voor waarop iedere ouder en leerkracht welkom is. Het kernteam
maakt de planning op en ondersteunt ieder overig werk- of evenementsteam. (5)
Klusteam: team van handige harry’s en harriettes die de oudervereniging en het
leerkrachtenteam willen bijstaan voor kleine doe-het-zelf-werkjes, zoals het aanbrengen
van likjes verf, ophangen van rekjes, …. (10)
Theaterteam: op vraag van leerlingen, leerkrachten en enkele ouders stampen we dit
nieuwe werkteam uit de grond. Misschien zijn er onder jullie geïnteresseerden om zich
rond een podiumkunstenproject te scharen. (7)
Greenteam: we willen allen meer groen in de school en onze kinderen milieubewust
opvoeden. Wie zich geroepen voelt om mee na te denken en initiatieven nemen om van
de school een nóg natuurvriendelijker school te maken, kan terecht in het greenteam.
(13)
Praatcaféteam: een aantal keer per jaar de organisatie van een praatcafé doen, zoals bij
oudercontacten. (19)
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Grafisch team: van flyer naar folder tot affiche … van knutselplakwerk tot photoshop en
indesign. Wie kan ons bijstaan op grafisch vlak? (2)
Horecateam: achter de bar staan op evenementen zoals het leefschoolfeest, afwassen
na een eetgelag, vullen van frigo’s, opruimen na activiteiten, opstellen van tafels en
stoelen, … (33)
Muziekteam (6)
Versierteam: het decoreren van tafels, versieren van de zaal en desnoods een gans
evenement zoals bijvoorbeeld het leefschoolfeest (10)
Technisch team: voor het bedienen van de belichtings- en geluidsapparatuur van de
school of de provincie, voor hulp bij de opbouw en afbraak van podia. (4)
Deze teams kunnen dan ingeschakeld worden bij ouder- en schoolactiviteiten of
gecontacteerd worden door een juf. De keuze voor een team betekent niet dat men bij
elke activiteit present dient te zijn.
Via de lijsten konden ook suggesties gedaan worden voor nieuwe teams. Twee teams
worden aan de lijst toegevoegd.
sportteam: ondersteunen van sportactiviteiten (schoolse en naschoolse), initiaties, …
(voorlopig nog niemand)
naai- en textielteam (3)
Op de lijsten kon ook gekozen worden om bij volgende evenementen een handje toe te
steken (tussen haakjes het aantal ouders dat zich bij een evenement plaatste):
-

Herfstwerkdag op zaterdag 18 november 2014 (7)

-

opbrengstactiviteit op zaterdag 22 november 2014: er werd intussen gekozen voor een
spaghetti avond te organiseren (3)

-

Nieuwjaarsreceptie op vrijdag 9 januari 2015 (2)
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-

kinderactiviteit op zaterdag 28 februari 2015 (4)

-

ouderactiviteit op zaterdag 21 maart 2015 (3)

-

lentewerkdag op zaterdag 28 maart 2015 (8)

-

lentefeest/communie op zondag 26 april 2015 (voorlopig nog niemand)

-

leefschoolfeest op zaterdag 6 juni 2015 (5)
Tot slot werden ook nog lees(groot)ouders en brei(groot)ouders gezocht.
De ouders die de papieren lijsten nog niet onder ogen hebben gehad, kunnen nog altijd
aansluiten bij een team of evenement en hun keuze doormailen
naartomdeboever@yahoo.com.
De lijst zal ook kunnen ingevuld worden op het eerste praatcafé nu vrijdag 3 oktober van
15 tot 17u 45.
Van verschillende ouders die hun keuze reeds kenbaar gemaakt hebben, is er geen emailadres gekend, enkel de naam werd ingevuld. Mailadressen kunnen ook bezorgd
worden op tomdeboever@yahoo.com.
Op maandag 6 oktober 2014 om 20 uur wordt een oudervergadering gepland
voornamelijk om een aantal teams samen te brengen (geïnteresseerden in een
muziekteam, theaterteam, praatcaféteam, sportteam en greenteam) om na te gaan wat
de verwachtingen zijn en welke richting de teams uitwillen. Bij deze een oproep om
massaal aanwezig te zijn.
Groeten,
Tom (papa van Finna, Mirre en Moyra)
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WORKSHOP / JUWELEN MAKEN MET INDISCHE KRALEN
Een creatieve en betaalbare workshop (9€) voor
jong

(vanaf

11

jaar)

en

oud

in

een

ongedwongen, huiselijke sfeer met een drankje
en een knabbeltje. Je leert de basistechniek van
het rijgen en een slotje aanzetten, maar ook
andere

technieken

kunnen

op

verzoek

aangeleerd worden omdat we in een kleine
groep werken. Op basis van diverse voorbeelden
en uitleg leer je oog hebben voor kleur, vormen
en compositie. We werken met glaskralen en zilver uit Indië waarmee je een
prachtig, persoonlijk juweel kunt maken aan een democratische prijs. Een
korte ketting of dubbele armband vanaf 12€, Een lange ketting vanaf 20€.
Zie

ook

https://www.facebook.com/events/744298682307776/?ref_dashboard_filter=upcoming.

Wanneer? 2 beschikbare data: za. 11 of 18 okt. 14u3017u00.
Waar? Bij Ingrid Depoorter
&Jan Sevenant te Houte 58,
Balegem
Begeleiding? Véronique
Innegraeve
Kostprijs? De workshop kost 9€
(begeleiding, professioneel
juweeldraad, pletkraaltjes, gebruik tangen , drankje en
knabbel inbegrepen). Niet inbegrepen: de andere verwerkte
materialen in jouw persoonlijk juweel vb. glaskralen, zilver,
rocailles, …

Inschrijven? Stuur een mail naar
veronique.innegraeve@hotmail.com

Tot dan!
Ingrid (0486/697471) en Véronique (0494/561811)
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