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EDITORIAAL
Alweer een drukke week achter de rug. Er werd geturnd,
gezwommen, hééééél hard gelopen, gefeest en afscheid
genomen ...
Sommigen zagen een echte hoefsmid aan het werk, anderen
bezochten een restaurant en nog anderen ontdekten allerlei
boeiende weetjes in de klas.
Veel leesplezier!

AGENDA
 04/10: 19-20u: Infoavond voor alle






Leefschoolnieuws van Martine
Onze schoolraad:
Ook in onze school zijn er binnenkort verkiezingen op komst ….
Onze huidige schoolraad zetelt nog tot 1 april 2017. Daarna
starten we met een nieuwe afvaardiging. Hiervoor hebben we 3
ouders, 3 personeelsleden en 2 leden gecoöpteerd uit de lokale
sociale, economische en culturele milieus nodig. De directeur
heeft een raadgevende stem en de schoolraad staat de directeur
bij. Voor een aantal items heeft de schoolraad een adviserende
rol of een interactieve rol via overleg. Momenteel werd het
kiesbureau reeds samengesteld. De leden zijn Danny Heyndrickx
en Els De Lange. De voorzitter van het kiesbureau is de directeur
van de school. Het kiesbureau neemt alle noodzakelijke
maatregelen om de organisatie en het regelmatig verloop van de
verkiezingen en het geheim van de stemming te verzekeren.
Uiterlijk op 10 oktober 2016 doet het kiesbureau een oproep tot
kandidaatstelling aan de kiesgerechtigden die op dat moment
bekend zijn. De rechtstreekse verkiezingen worden gehouden in
de periode van 1 tot 12 december 2016. Meer info volgt nog in
een begeleidende brief. Heb je vragen over de invulling als lid van
de schoolraad dan kan je terecht bij de huidige leden of bij
Martine.

Dopjesactie:
Vanaf heden tot aan de herfstvakantie verzamelen we dopjes
voor een goed doel. Zie meer info verder in deze flashboem. De
inzamelton bevindt zich naast de deur van het secretariaat. Laat
maar komen die dopjes…














ouders met een feesteling
lentefeest.
06/10: 19 - 20u
Leefgroepvergadering Lg5
12/10: pedagogische studiedag
(geen school)
14/10: Forum door Schildpadjes
18/10: Leefgroepvergadering
18 - 19 uur: leefgroep 1
19 - 20 uur: leefgroep 2
20 - 21 uur: leefgroep 3
20/10 18 - 19 uur
Leefgroepvergadering Lg 4
22/10: ouderactiviteit + fuif
28/10: Forum door Gekko’s
25/11: Forum door Kikkertjes
26/11: herfstwerkdag
01/12: infoavond rond ‘suiker’
13/01: nieuwjaarsreceptie 17u30
11/02: kinderactiviteit
25/03: etentje
13/05: eerste Communie
20/05: lentefeest
10/06: leefschoolfeest

praatcafés:
 28/10
 22/12
 24/02
 31/03
 27/06
leefgroepvergadering:
 18/10 en 20/10

MENU
 Zie website

DEADLINES
Elektronische inzendingen stuur je
voor donderdag 12.00u naar

Grootouderfeest voor leefgroep 3:
Omdat we jaarlijks toch steeds genieten van het unieke grootouder/kleinkindmoment
verwelkomen we dit schooljaar de grootouders van de kinderen van leefgroep 3 op donderdag
10 november in de namiddag. Noteer alvast in jullie agenda. Meer info volgt later.
Met vriendelijke groeten,
Martine

Leefgroep 1 | Pareltjes en Schelpjes
In de pareltjesklas kwam er een nieuw vriendinnetje bij! Vanaf nu behoort Anaïs ook tot onze
pareltjes.
In onze winkel werden alle soorten groenten en fruit gesorteerd. We kregen
boodschappenlijstjes en gingen volop kopen en verkopen in de winkel. En als we kopen en
verkopen dan moeten we ook betalen natuurlijk.
De juffen brachten ook een mooi kunstwerk mee van guiseppe arcimboldo. Een kunstwerk
gemaakt van groenten en fruit. Wij werden ook echte kunstenaars en we gingen aan de slag!
Onze gezichtjes verdwenen onder de verschillende soorten groenten en fruit!
Rupsje nooitgenoeg had honger en had in onze klas overal gaatjes gemaakt. We gingen op zoek
van waar die gaatjes kwamen en of ze van rupsje nooitgenoeg waren? Zijn ze niet te groot of
niet te klein? Daarna gingen we zelf aan de slag. Hoe kunnen wij nu gaatjes maken? Wat hebben
we daarvoor nodig?
In de schelpjesklas hebben ze hansje pansje kevertjes gemaakt.
Hoe hebben ze dat nu gedaan? Het blad werd volledig rood geverfd en met een penseel en
zwarte verf brachten ze mooie stippen en poten op het blad aan.
Op vrijdag was het ook feest in de klas! De kindjes kregen een lekkere traktatie van juf Stefanie
want zij was jarig!!
Tot volgende week!

Leefgroep 4 | Stokstaartjes
Maandag hadden we turnen samen met de gekko’s omdat meester Arne ziek was. N4 kreeg les
van juf Elise.
Dinsdag hebben we ook turnen gehad en we hebben maar heel kort kunnen turnen omdat de
bus bezet was. We hebben gewerkt rond springtouwen.
Woensdag hebben we gezwommen en niveau gehad.
Donderdag zochten we spreekwoorden op over de nacht. We zochten overal in de klassen en
vonden er meer dan 20! Nu werken we in een groepje en maken we een tekening bij het
spreekwoord. Deze zal je binnenkort aan ons raam zien hangen.
Vrijdag komt de schoolfotograaf.
Komende dinsdag blijven we op school slapen… Spannend!

De Stokstaartjes

Gedicht gemaakt door Mayako:
De wolken hebben verdriet,
de wind zingt een lied.
De wolken voelen zich blij,
dat komt door jou en mij.

Leefgroep 4 | Gekko’s
maandag: was de meester ziek dan hebben we geturnd met juf Elise en juf Shari.
dinsdag: we hebben kunstkring gedaan project en turnen.
woensdag: zijn we gaan zwemmen en dat was superleuk en we hebben ook leesclub gedaan en
we zoeken nog ouders om te komen lezen.
donderdag: we hebben een mijl gelopen en er is iemand komen vertellen de grootoom van
Floriant die bakker was) over het leven 's nachts en we hebben veel bijgeleerd.
vrijdag: gaan we verder doen met opzoekwerk en het is ook forum
vele groeten van Bas en Rune

Leefgroep 5 | Feniksen
Lieve lezers!
Het was alweer een volle week ;-)
Maandag deden we wat aan rekenen en taal,
sommigen van ons gingen dinsdag al lopend naar de sportzaal.
Op woensdag deden er heel wat wat ons mee aan de veldloop,
iedereen liep, niemand kroop ;-)
Donderdag gingen we met onze groep naar de Soetekoeke, een restaurant.
Als leergierige kindjes en niet als klant.
We kregen een drankje en een pannenkoek,
Niemand morste iets op zijn broek.
Het waren leuke dagen,
En zeker weten dat met al die inschrijvingen ons popuprestaurant zal slagen!
Waarvoor dank!
Juf en Mattias

Leefgroep 5 | Wolkenvangers
Hallo beste ouders en medeleerlingen,
Maandag en dinsdag hebben we ons contractwerk van het project 'Hoe organiseer je een
wereldkeuken', afgewerkt. We maakten mooie posters voor ons restaurant op 7 oktober en
zochten lekkere recepten vooor ons wolkenvangerskookboek.
Woensdag organiseerden we een afscheidsfeestje voor Zara en Juf Izabel.
Zij vertrekken namelijk op 1 oktober naar Australië. Zij gaan naar de zon en wij zullen hen hier
moeten missen...
Lieve Zara en juf Izabel. Wij, de wolkenvangers, wensen jullie het allerbeste! Laat ons zeker af en
toe iets weten!
Donderdag hebben we een tijdslijn leren maken. Niet evident om al die jaren op een A3 -blaadje
te krijgen!
Op vrijdag 30september gaan we op bezoek naar een restaurant om daar een kijkje te nemen
achter de schermen!
We zijn super benieuwd hoe het daar werkt... Meer zullen jullie te lezen krijgen in de volgende
FLASHBOEM!
Warme knuffels,
Vanwege de wolkenvangers en Lena Roels
Even mijmeren met een vleugje poezie
van enkele Wolkenvangers ...

Iedereen heeft goeie kanten
Ik wil dat iedereen kan blijven leven.
Dat iedereen om elkaar zou geven.
Iedereen is lief
Zelfs de allerslechtste dief
Als de wereld dit zou kunnen
Dan zou ik zelfs Trump wat liefde gunnen.
Elias Vanhoutte
N6
wolkenvangers

SVS activiteiten
Hallo sportievelingen,
Hieronder vinden jullie de woensdagnamiddagactiviteiten voor dit schooljaar!!!!
19/10:
23/11:
1/2:
1/2:
8/3:
15/3:
22/3:
26/4:

Badmintoninitiatie te Scheldewindeke
Swimmathon te Geraardsbergen
Badminton dubbel te Scheldewindeke
Tussen 4 vuren te Zottegem
Netbal te Scheldewindeke
Ijsschaatsen te Liedekerke
Dans te Zottegem
Kidstennis te Brakel

voor niveau 3 en 4
van niveau 3 tot niveau 6
voor niveau 5 en 6
voor niveau 3 en 4
voor niveau 5 en 6
van niveau 3 tot niveau 6
voor niveau 1 en 2
voor niveau 1 en 2

De kinderen krijgen steeds 2 weken voor de activiteit een brief mee met meer info en waar ze
zich dan kunnen mee inschrijven.
Sportieve groeten,
Marjolein
Aan alle lopers van voorbije woensdag een dikke proficiat!!! Ook dit jaar hebben we weeral
enkele mooie medailles binnengehaald! Het was weer een heel fijne woensdagnamiddag!

Vergadering lentefeest
Beste ouders,
Het lentefeest gaat dit schooljaar door op zaterdag 20 mei 2017.
Graag nodig ik alle ouders uit op de infoavond van dinsdag 4 oktober 2016 om 19u in de
zedenleerklas. Er wordt een duidelijk overzicht gegeven over het verloop van het lentefeest. De
infoavond zal afgerond worden rond 20u.
Gelieve aanwezig te zijn! Indien dit niet lukt, graag een seintje.
Als je het reilen en zeilen van het lentefeest voldoende kent (want het is gebaseerd op de
lentefeesten van de voorbije jaren) dan hoef je je niet verplicht te voelen hierop aanwezig te
zijn.
Groetjes, juf Ellen

Foto’s website Leefschool
Aangezien ik er even voor 6 maanden tussen uit ga (nee, ik heb geen burn
-out, geen midlife-crisis, geen bevalling, ... gewoon een avontuur in Australië) sta ik mijn ambt
als fotobeheerder af aan mijn lieve collega juf Sofie (N5).

Wie dus foto's heeft om te publiceren op de website, stuur ze naar sofie.depaepe@gmail.com.
Via een stick kan ook. Nu al weer fijne verse foto's te zien opwww.leefschool.be bij 'in beeld'.
Wie ons wil volgen:
izarabel.blogspot.be
Warme groeten,
Juf Izabel en ZaraTot na Pasen!

Fietselweek
Voor de tweede maal neemt Oosterzele deel aan de fietstelweek. Een week lang worden zo veel
mogelijk fietsgegevens verzameld binnen de gemeente. Door het registreren van
fietsbewegingen kan de Gemeente de aanwezige fietsinfrastructuur evalueren en lacunes en
opportuniteiten opsporen.
Oosterzele voorziet opnieuw een aantal manuele telpunten. Op deze telpunten worden een of
meerdere personen ingezet die het aantal fietsers en hun bewegingen registreert. Heb je
interesse om een handje te helpen? Je kan contact opnemen met het gemeentebestuur
via henky.martens@oosterzele.be.
Dit jaar wordt opnieuw de ‘FietsTelApp’ ingezet. Door deze gratis applicatie te downloaden,
worden al je fietsbewegingen geregistreerd; wat een schat aan informatie oplevert. Bovendien
maak je kans op prachtige prijzen! Meer info vind je op http://fietstelweek.be/.

Kokerellen met Kobe Keiberg

Pompoenpitten
Het is herfst. Het seizoen van de pompoenen is aangebroken. De pitten van een pompoen
kan je niet alleen bewaren om terug te planten, maar kan je ook opeten. (Laat je wel
adviseren over de soort pompoen. De ene pompoensoort smaakt anders dan de andere. Ook
de pitten smaken anders)
Je kan ook reeds gedroogde pompoenpitten kopen in de winkel.
Hieronder een recept, hoe je pompoenpitten smakelijk en aantrekkelijk kan maken voor
kinderen. Je kan ze meegeven als vieruurtje of als tussendoortje aan je kinderen.
Bijvoorbeeld gemengd met rozijntjes en/of andere noten is heel lekker. Je kan
pompoenpitten ook serveren als zoute snack bij een aperitief of toevoegen aan een slaatje.
Bereidingstijd : 5 minuten
Ingrediënten
- 2 à 3 handjevol pompoenpitten
- sojasaus
- BBQ kruiden of andere kruiden

Hoe ?
Rooster de pompoenpitten in een pan tot ze beginnen knapperen en lichtjes bruin worden. Zet
het vuur af.
Meteen daarna, voeg je een scheutje sojasaus aan toe en de kruiden. Niet schrikken, de pan kan
bruin worden en plakkerig van de sojasaus, dit is normaal. Laat eventjes afkoelen voor je ze
opeet.
Over pompoenpitten
Pompoenpitten zijn rijk aan vitaminen (K, C, A, E, B6), foliumzuur, choline en luteïne. Daarnaast
bevatten ze riboflavine, thiamine en niacine.
pompoenpitten bevatten veel meervoudig onverzadigde vetzuren, Omega 3 en Omega 6. Niet
voor niets worden pompoenpitten aanbevolen om cholesterol en bloeddruk te verlagen
Ook aminozuren zijn rijk aanwezig in pompoenpitten:Aminozuren zijn de bouwstenen van het
lichaam; ze helpen bij het opbouwen van cellen, vormen antilichamen die strijden tegen
bacteriën en virussen, zijn aan het werk in het hormonale systeem en vervoeren zuurstof door je
hele lichaam.

Smakelijk !

Drop je dopje ... aan het secretariaat van de Leefschool

Coming soon… bloembollenverkoop

Binnenkort kan je mij en mijn
vriendjes massaal aankopen!
Waarom? Om centjes te
verzamelen voor de avontuurlijke
speelplaats waar de
leefschoolkinderen van dromen
(amfitheater, doolhof,…)
Heb je zelf geen tuin? Dan kan je
ons ook kopen om aan de school
te schenken. Zo maak je in het
vroege voorjaar de
leefschoolschoolkinderen én de
bijen blij!!
Binnenkort meer info…

Sportsnack na school
Beste Ouders
Sportsnack is een project van Sport Vlaanderen en SVS in het kader van Brede School met
Sportaanbod. Het doel is een sportieve invulling van de naschoolse opvang om op die manier de
kinderen te laten kennismaken met verschillende sporten.
Sportsnack gaat door van 15:45 tot 16:45 op school zelf. Het tarief is hetzelfde als dat van de
naschoolse opvang.
Om Sportsnack op regelmatige basis te kunnen laten doorgaan ben ik op zoek naar lesgevers.
Zie je het zitten om een lessenreeks te geven of ken je iemand die een aantal sportlessen wil
komen geven hoor ik het graag. De lesgever wordt vergoed met een vrijwilligers vergoeding.
Indien je nog vragen hebt kan je mij steeds contacteren.
Rieke Lenaert
0473 411 511
zuidoostvlaanderen@sportnaschool.be

