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E D I T O R I A A L
Opgelet, belangrijk nieuws van de directie en enkele
groepen gaan op uitstap. Daarnaast veel creatieve
kinderen en ouders. Fijn dat jullie je laten zien en wij
waarderen het. Veel leesplezier

LEEFSCHOOLNIEUWS VAN MARTINE
Betaling factuur voor september:
Vanaf dit schooljaar zijn er twee facturen: een factuur
voor de school en een factuur voor de gemeente (indien
je gebruik maakt van de opvang o.l.v. de opvangdames).
Rekeningnummer van de school : BE28 0682 0573 6320
= voor de schoolfactuur.
Voor de peuters t.e.m. het eerste leerjaar werd de
opvang in september integraal door de opvangdame
gedaan. D.w.z. de factuur van de school en de factuur
van de gemeente zijn volledig opgesplitst. Let op elke
factuur heeft een ander rekeningnummer.
Voor de kinderen van N2 t.e.m. N6 werd de opvang in
september op volgende dagen door de school gedaan :
di. 16, do.18, vr.19 en ma. 22 september.
Daardoor komt de opvang voor deze 4 dagen op de

AGENDA
 Dinsdag, 14 oktober : lfg 5 bezoek
museum Brussel
 Dinsdag; 14 oktober : gekko’s
bezoekSMAK
 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

MENU
 Zie website

schoolfactuur. Voor de overige dagen in september zal je
nog een factuur krijgen van de gemeente.

DEADLINES

Heb je nog vragen ? Contacteer Martine.

 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 pareltjes en de schelpje
Lieve mensen,
deze week is de herfst echt begonnen! De wind, de regen, de zon, heerlijk!
Gezellige lichtjes, veel verhaaltjes, rollebollen, verstoppen onder dekens om warm te
krijgen, springen, dansen,....
We willen gezellige kampen bouwen en daar worden we steeds beter in. Volgende week
maken we een reuze kamp!
Hebben jullie klemmen, grote lakens, een zaklampje? Breng gerust mee!
We worden ook groter en zelfstandiger want we proberen zoveel mogelijk zelf onze jas
aan te trekken.
winderige groetjes van de jongste leefscholertjes

Leefgroep 2 | de schildpadjes en de kikkertjes
Het hoogtepunt van onze week was zeker onze uitstap naar het 'Huis van Kina' . We
leerden nieuwe weetjes over de dino's van een héél gedreven gids. Zo leerden we de
iguanodon beter kennen en zagen we delen van zijn skelet ( waaronder zijn schedel,
duim, poot en staart). Alsook het skelet van een zwemmend reptiel uit de dinotijd. We
konden een dinohuid voelen, neen niet van een echte dino, maar van een slang ( verre
familie van de dino's). In het museum waren ook nog andere leerrijke dingen te
ontdekken. Zo zagen we verschillende vogels (met hun bijhorende geluid/zang),
schelpdieren en andere zeebewoners, een skelet van een mammoet, krokodil en een
schildpad,... kortom een fascinerende uitstap. In de klas werkten we verder aan onze
gipsbeeldjes/afdrukken van skelet, maakten we dino's van klei of ander materiaal en
leerden we skeletten tekenen/maken met verscheidene materialen. Voor elk wat
wils. Ook volgende week werken we hieraan verder. In de kikkertjesklas waren er ook 2
kleuters jarig : Mona werd 4 en Jurre werd 5, proficiat en bedankt voor de lekkere cakejes
en de leuke cadeautjes. Voor deze kinderen was dit waarschijnlijk hun hoogtepunt.
Toedeloe,
Valentine
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Leefgroep 3 | de zeepaardjes
Dag iedereen,
Deze week waren de zeepaardjes timmermannen en timmervrouwen. Ze klopten
nageltjes in een plankje, om dan daarna er een spinnenweb van wol te kunnen rond
binden. Af en toe hoorden we een au en oei en oeps, maar het kwam tot een goed eind!
Veel kindjes brachten paddenstoelen mee naar de klas. Een verschrikkelijke stinkzwam,
die we voor onze ogen nog zagen groeien. We maakten ook aan ons raam een
paddenstoelententoonstelling. Pfieww wat een lang woord!
We maakten ook een schilderwerkje à la Piet Mondriaan. Niet gemakkelijk, maar de
resultaten mogen er gerust zijn!
Binnenkort gaan wij een boswandeling maken in het Gentbos. Hier zijn allerlei doeactiviteiten voor voorzien. Er wordt gevraagd aan alle kindjes om een schoendoos mee te
brengen (ten laatste tegen dinsdag 14/10). Liefst een lichte kleur en niet te glad, want de
kindjes moeten er kunnen op tekenen. Verdere info over de wandeling volgt.

Groetjes,
Juf Shirley

Leefgroep 4 | De stokstaartjes
Maandag: bij turnen hebben we geknikkerd en daarna hadden we godsdienst/zedenleer.
Dinsdag : zijn we gaan zwemmen.
Woensdag : hebben we een liedje geleerd en we gaan het op het forum zingen. We
hebben een stappenplan gemaakt voor onze taken.
Donderdag : geoefend op ons liedje en gesport en godsdienst/zedenleer gedaan.
Vrijdag : FORUM!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
groetjes zara en Myrthe en Oona:)
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Leefgroep 3 | De gekko’s
Hallo,
Deze week zijn we gestart met een nieuw project 'hoe maak je kunst? . We zijn volop
bezig met ons opzoekwerk en leerden al heel veel bij. Dinsdag en donderdag
filosofeerden we over 'wat is kunst' en 'wanneer is kunst kunst'.
We leerden ook al over het leven en het werk van Andy Warhol, Keith Haring, Sam
Francis, Modigliani, Karel Appel, Vincent Van Gogh, Picasso en nog vele anderen! We
ontdekten ook de abstracte kunst en het Kubisme van Piet Mondriaan.
Vrijdag mochten we dan in de huid kruipen van een kunstenaar en zelf aan de slag gaan
met verf, papier, lijm,... Onze werken zullen tentoongesteld worden op het etentje van 22
november.
Volgende week dinsdag mogen we kunst in het echt beleven in het SMAK te Gent! Die
dag zal een gids ons meer wegwijs maken in het museum en ons onderdompelen in een
kunstbad ! Let op want die dag komen de gekko's pas rond 17u aan op de Leefschool!
Meer informatie volgt nog in een brief.
Vele kunstige groetjes

Uitstap gekko's op 14 oktober naar het SMAK in
Gent. Vertrek rond 12u30, terug rond 17u.
Leefgroep 5 | De feniksen
Lieve lezertjes,
We hebben al een drukke week achter de rug. Maandag zijn we allemaal gestart met
LVS-testen. Eigenlijk ging dat vrij snel, want woensdag waren we er al van af. Maar ja,
LVS-testen zijn voorbij en nu starten ons gewone toetsen... Hard werken, hoor! Maar
daarna worden we beloond met een welverdiende vakantie :-) We kijken er al naar uit.
Voorbije maandag zijn we gestart met het maken van onze technische systemen (kassa,
geldautomaat, geldteller,...) Het is geen gemakkelijke opgave om zo'n dingen te maken.
De dinsdag erop hebben we het dansje tijdens turnen verder afgewerkt (wij maken met
de klas zelf een kleine choreografie ineen op een gekozen liedje) Wie het resultaat wil
zien: kom naar het forum. Ook werkten we ons kunstwerkje af van de geldwisselaar bij juf
Izabel. (de werkjes hangen in onze klas)
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Donderdag deden we een prachtige spreidsprong tijdens turnen en werkten we nog wat
verder aan het technisch systeem en een boekje rond geld aan de hand van het
smartbord. we leren veel bij.
Vrijdag gaan we naar de KBC bank, waar we een rondleiding zullen krijgen... We
vertellen er volgende week meer over.

!!!!! DINSDAG 14 OKTOBER gaan wij naar Brussel
(Museum) en wij zoeken nog wat vervoer ;-)
Laat iets weten aan de juf.
Zoenen uit onze klas,
Sofie

Leefgroep 5 | De wolkenvangers
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!
De wolkenvangers zijn nog steeds bezig met hun project :hoe ga je om met geld.
Maandag hebben we ons contract afgewerkt. Dinsdag hebben we een kunstwerk van een
geldwisselaar en zijn vrouw omgevormd naar een eigen interpretatie. En nu zijn we bezig
met leren leren.
Groetjes van Giel en Gijs
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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

FAIR TRADE / SMEER ZE ACTIE
Aan alle smeer-mama’s een dikke merci, dat we dankzij jullie toch weer eens in de
verf konden zetten, dat we eerlijke handel zeer belangrijk vinden.
De kinderen konden dankzij jullie proeven hoe heerlijk en eerlijk zo’n boterham met
eerlijke confituur smaakt. Zonder jullie stond deze actie er niet.
Roswitha (mama Linde en Ruben) ik wil jou in het bijzonder bedanken omdat je al
vele jaren op rij de logistieke ondersteuning van deze actie opneemt, dankzij staan
de potjes confituur steeds op tijd klaar.
Elly (mama Julie) en Kyra (mama Reni) dank om voor de tweede maal op rij deze
actie concreet te trekken.
Verder danken we ook Nelle (mama Thebe), Katrien (mama Maïté), Elsie (mama
Niels), An (mama Oona en Auke).
Hopelijk zijn we niemand vergeten, want we waarderen deze inzet enorm.
Het schoolteam

DE STAD VAN AXEN IN DE KIJKER
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DE FENIKSEN ALS PAUW
Bravo, jullie mogen fier zijn op jullie werkjes.
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Zo komen we bij het volgende dier :
De wasbeer : kijkt op en is dankbaar
Achtergrondsinformatie
De wasbeer waardeert en is dankbaar voor de aanwezigheid van de ander.
Je durft je fysiek open te stellen voor de ander, je raakt betrokken op die ander. Je
verwelkomt de ander.
Je gunt hem ook de psychologische ruimte : hij mag zichzelf zijn, je hebt RESPECT voor
hem, zijn materiaal, en uit dit in BELEEFDHEID.
Je zal die waardering ook uiten, daardoor groeit het zelfvertrouwen van die ander. Je laat
je inspireren door die ander en je spiegelt je eraan.
Dit kan enkel gebeuren als je ontvankelijk bent voor die ander.
Scholengemeenschap
Sommige kinderen uiten spontaan hun waardering. Anderen zelden of nooit.
In school wordt er duchtig geëxperimenteerd met verwelkomen en afwijzen bv pesten,
uitsluiten, eisen stellen om erbij te horen,…
Het is bewezen dat kinderen die goede pauwen zijn, ook het meest verwelkomd worden.
Probleemgedrag
Kinderen die overdreven waarderen. Ze kijken te veel op bv sterren, idolen, … of dwepen
met de juf. Ze praten naar de mond, ze vleien, ze zeggen klakkeloos na. Ook kinderen
die vriendjes zomaar volgen (pestgedrag) kijken te veel op. Ze zijn goedgelovigen.
Anderzijds kan men de ander ook onderwaarderen. Men ziet het goede niet meer in de
ander. Hij wordt ondergewaardeerd en minacht.
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GREENTEAM / KLUSTEAM
Verslag 6 oktober.
Er is per team een leerkracht die aanspreekpunt is. Je kan met al je vragen voorstellen
en bedenkingen bij die persoon terecht.
Juf Nele en Juf Katrijn zijn aanspreekpunt van het Green-klusteam.
Herfstwerkdag:
Er moeten heel wat onderhoudswerken gebeuren.
Er gaan heel wat uren van Djuro naar het busvervoer, waardoor het niet haalbaar is dat
Djuro het hele onderhoud doet van de tuin.
Het is niet altijd evident om voldoende volk te hebben op de werkdagen.
De praktische info over de herfstwerkdag van dit jaar, daar zorgt Katrijn voor.
Voorstellen:
Voor de komende werkdagen werken met een doodle.
Een werknamiddag op woensdag zou een mogelijkheid kunnen zijn.
Onderhoudswerkjes zouden doorheen het jaar kunnen gedaan worden door de mensen
die dit zien zitten op momenten die passen voor hen.
Het is de bedoeling om vanaf de volgende werkdag telkens een projectje te realiseren.
To do:
Op de speelplaats van de lagere school is het nodig dat er een aantal nieuwe
speelgelegenheden komen.

De tipi wordt hersteld + krijgt een nieuwe plaats op de speelplaats van de lagere school.
Waar hij precies komt moet nog besproken worden.
Er wordt gezocht naar een betaalbare manier om de zandbak van de kleuters te
overdekken, anders mag de zandbak niet blijven. Een mogelijkheid is om overkapping
weg te halen, waardoor het gemakkelijker wordt om een systeem te maken die de
zandbak overdekt.
Nieuwe ideeën:
Er zijn heel wat leuke en creatieve ideeën….
Het is belangrijk dat elk idee eerst afgetoetst wordt bij het team en bij de
veiligheidsadviseur vooraleer we van start gaan met een nieuw projectje.
Er zal ook steeds bekeken worden dat nieuwe dingen die geïnstalleerd worden, haalbaar,
betaalbaar en onderhoudbaar zijn.

flashboem | 20e jaargang | nummer 6 | 10 oktober 2014 | flashboem@leefschool.be

MOS / WERELDWINKELDAG
Oxfam wereldwinkel Oosterzele viert wereldwinkeldag op 11 oktober
Op zaterdag 11 oktober van 9 tot 16 uur verwent Wereldwinkel Oosterzele (Stationstraat
9) haar klanten met proevertjes ter gelegenheid van Wereldwinkeldag. Iedereen kan er
onder andere het nieuwe fruitsap Guavashake proeven. Wie die dag een lege
fruitsapverpakking van eender welk merk meebrengt naar de wereldwinkel, krijgt gratis
een fles Oxfam-fruitsap van 1 liter (1 verpakking per gezin).
Bram van Baarle

WORKSHOP / DJEMBEE
Heel binnenkort gaat er een workshop djembé door bij ons.
De lessen worden gegeven door Reste Bahoua, je vindt hem op facebook.
Het is een reeks van 10 lessen telkens op woensdag van 17u tot 18u.
Waar? Roosbroekstraat 10, 9860 Scheldewindeke
Wanneer? 8/10, 15/10, 22/10, 5/11, 12/11, 19/11, 26/11, 3/12, 10/12, 17/12
Voor wie? Kinderen van 6 tot 12 jaar
Prijs? 100 euro te betalen op 001-4848789-29
Interesse? Stuur zeker een mailtje of bel me even (Aster Caemaert: 0479/549
544, astercaemaert@hotmail.com)
Er zijn nog heel wat plaatsen vrij en het wordt super!!!

WETENSCHAP EN KUNST
In de herfstvakantie geef ik een workshop samen met Sapikids: 'Wetenschap en kunst'
Ook daar is nog plaats. De workshop is opgezet als één dag maar wij zorgen voor
genoeg variatie om eventueel meerdere dagen in te schrijven!
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OPVANG IN DE VAKANTIES / LEEFSPEELVOGELS

‘De Leefspeelvogels’ :Gratis opvang voor de vakanties!
Wie?
We zijn een groepje ouders die, tijdens schoolvakanties, gezamenlijk opvang organiseert
voor onze kinderen. Voor hen is het fijn om met anderen te kunnen spelen en voor
ouders is het een handige, goedkope oplossing.
Hoe?
Voor elke vakantie stellen we een kalender op.
Je kan steeds zelf kiezen welke dagen je opvang wil doen en hoeveel kinderen er die dag
welkom zijn.
Interesse?
Ben je geïnteresseerd, geef dan gerust een seintje aan Nelle (mama van Thebe van de
zeepaardjes) op 0477/449399 of nuiltje@hotmail.com
Tot gauw !
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