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EDITORIAAL
Belevenissen op de boerderij, een heuse modeshow met
eigen creaties, deelnemen aan een fotowedstrijd, de
zwerfvuilactie … dit en nog veel meer lees je in deze
flashboem.
Veel leesplezier!

Leefschoolnieuws van de directie
Plantdag:
Woensdag 14/03 waren de kinderen van leefgroep 4 en 5
en enkele ouders druk in de weer om de aanplanting rond
het amfitheater uit te voeren. De weergoden waren ons
gunstig gezind. Het was prachtig om te zien hoe gedreven
die kinderen waren ! Elk groepje heeft een stukje van de
aanplanting gerealiseerd. Hartelijk dank aan de
(groot)ouders die hierbij hebben geholpen.
Lezen en knutselen tijdens pauzes: Alhoewel onze kinderen
zeer goed de afspraken kennen rond gebruik strips en
knutselen tijdens de pauzes lukt het hen niet om de strips
en de knutselmaterialen na gebruik op te ruimen. Daarom
zullen deze tot aan de paasvakantie niet meer aangeboden
worden. Daarna terug wel mits goede afspraken.
Zaterdag 17 maart: De Leefschoolband verwacht je. Kaarten
in voorverkoop (€3/stuk) zijn verkrijgbaar op het
secretariaat.
Inschrijvingen 2018-2019: Deze starten vanaf maandag 5
maart 2018 vanaf 8.30u voor broers/zussen en kinderen
personeel. Vanaf maandag 26 maart 2018 om 8.00u starten
we met het inschrijven voor de resterende plekjes. Gelieve
de identiteitskaart van je kind(eren) mee te brengen. Wens
je meer info over de school dan kan je steeds telefonisch
contact opnemen met de directie op het nummer
09/362.49.63 om een afspraak te maken.
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17/03:
12/12: leefschoolband
oudervereniging+ouderfuif
18/04
12/01:–Nieuwjaarsreceptie
20/04: boerderijklas N2
23/04
30/01:–oudervereniging
25/04: GWP Leefgroep 5
30/04:
24/02: facultatieve
kinderactiviteit
dag
09/05:
27/02: leefgroepvergadering:
pedagogische studiedag
10 en 11/05:
Lg 2: 18
vrijaf
– 19 uur
17/05: oudervereniging
Lg 1: 19 – 20 uur
21/05: pinkstermaandag
Lg 5: 20 – 21 uur
22/05:
01/03: leefgroepvergadering
facultatieve dag
23/05: pedagogische
Lg 4: 18 – 19 uur
studiedag
27/05: Lentefeest/Communie
Lg 3: 19 – 20 uur
02/06:
05/03: oudervereniging
Leefschoolfeest
12/06:
17/03: leefschoolband
oudervereniging+ouderfuif
22/06:
17/05: oudervereniging
uitreiking leesdiploma’s N1
om
27/05:
14.30
Lentefeest/Communie
uur (tijdens forum)
26/06:
02/06: oudercontact
Leefschoolfeest
27/06:
12/06: proclamatie
oudervereniging
N6 om 19 uur

Forum:
Praatcafé:
▪ 16/03
21/12 (Maanvisjes),
vanaf 15.30 uur
30/03
▪ (Zeepaardjes),
09/02 vanaf 15 uur
27/04
▪ (Stokstaartjes),
30/03 vanaf 15 uur
25/05
▪ (Wolkenvangers),
26/06 vanaf 15.30 uur
08/06 (Gekko’s)
en 22/06 (N1) vanaf 14.30 uur
Leerlingenraad:
Praatcafé:
▪ 19/12, 23/01, 20/02, 27/03, 15/05
▪ 30/03
en 05/06
vanaf
van158.45u
uur tot 9.10u in de
▪ 26/06
leraarskamer
vanaf 15.30
o.l.v.uur
Martine
Leerlingenraad:
▪ 27/03, 15/05 en 05/06 van 8.45u
tot 9.10u in de leraarskamer o.l.v.
Martine
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▪ Elektronische inzendingen stuur je
voor donderdag 12.00u naar
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stuur je
voor donderdag
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binnengebracht te worden op het
secretariaat.

DEADLINES

Leefgroep 2| Kikkertjes en Schildpadjes
Hoi iedereen,
Hier volgen de laatste nieuwsjes over de boerderij: De uitstap was fantastisch!!! We hebben
duiven gevoederd en geleerd dat alleen de mannetjes roekoe roepen. Ook de hele mooi
mannetjes-pauw hebben we gehoord en gezien: we kunnen nu zelfs allemaal dansen als de
pauw. We hebben ook kleine hangbuikzwijnen en een heel groot varken met de naam 'Mona'
gezien. Bij de schapen konden we dan weer voelen dat hun wollen jas heel dik, warm en toch
droog blijft aan de binnenkant. Ook de allerkleinsten kregen aandacht: we knuffelden een geitje
van 2 weken en aaiden een kalfje dat al heel luid kan loeien. In de knuffelkring kregen de cavia's
en de konijntjes heel veel aandacht, liefde en knuffels van de kinderen. Tot slot mochten we ook
nog een ritje maken met de pony-kar. Deze uitstap zal nog lang nazinderen.
Vele groetjes, Sofie, Bieke en..... Valentine: veel beterschap hé.

Leefgroep 3 | Maanvisjes en Zeepaardjes
Hallo allemaal,
De projecten chocolade en naaien zijn afgelopen. Het eindproduct van het chocoladeproject was
een succes! De modeshow van het naaiproject komt eraan op het volgende forum. Kom zeker
kijken! De voorbije week werkten we rond techniek. Vijzen, bouwen, stevige constructies maken
met kranten, knex en meccano kwamen aan bod. We bekeken ook wat technische systemen die
we bijna dagelijks gebruiken in onze klas zoals een balpen, nietmachine, perforator, elektrische
puntslijper, computer,… We bekeken de onderdelen, benoemden de functie, keken na of alles
nog goed werkte enz…
Vorige vrijdag was het pyjamadag van Bednet. De Maanvisjes en Zeepaardjes gingen op de foto
om mee te doen aan een wedstrijd. Je kan nog steeds stemmen op onze foto! Stemmen doe je
via deze link: https://pyjamadag.bednet.be/project/10855
Help je ons om misschien een mooie prijs te winnen?

Leefgroep 4| Stokstaartjes
Hallo mensen,
Vorige week vrijdag hebben we de tante van Luna geïnterviewd. Zij is werfleider. Het was heel
interessant. We hebben geleerd wie er werkt op een werf, welke materialen er nodig zijn en
volgens welke stappen een huis gebouwd wordt.
Maandag zijn we naar de voorstelling ‘Niet Vergeten’ geweest. We kregen allemaal een
koptelefoon om naar de voorstelling te luisteren. Dit was eerst een beetje vreemd, maar we
vonden het wel heel leuk.
Dinsdag hebben we de verwerking van het interview met Tante Paul gedaan in onze
projectbundel. Daarna speelden we een verjaardagsspel voor Lotte en Ilia.
Woensdag mochten we helpen bij het planten van boompjes en struikjes aan het amfitheater.
Dit vonden we super leuk om te doen. De meester is heel fier dat we zo flink gewerkt hebben.
Donderdag deden we mee aan de zwerfvuilactie. We verdeelden ons in groepjes en haalden al
het vuil van de Keiberg en de Groenweg op. Jammer dat het slecht weer was, brr zo koud! We
vonden heel veel zwerfvuil. Een pluim voor iedereen die meewerkte! Ook dankjewel aan de
mama’s en papa die kwamen helpen.
Hieronder enkele sfeerfoto’s.
Groeten van De Stokstaarten

Leefgroep 5 | Feniksen
Lieve lezers!
Maandag startten we met een heel leuke vertelkring. Iedereen kon zijn ding vertellen over het
weekend aangezien we in duo's zaten. Leuk hoor, want zo kwam iedereen aan bod.
Bij muzische zijn we iets aan het maken voor de speelplaats, maar het is nog niet helemaal af.
Op dinsdag hadden we twee expo's: Isahlie en Lobke leerden ons heel wat bij!
Tijdens sport deden we basket: dribbelen en een passenspel. Bij project hebben we ons voorblad
afgewerkt. Op woensdag hadden we twee expo's: Siel leerde ons heel wat bij over elektriciteit
en Bram over karate!
Op donderdag lazen we het boek uit van Lemony Snicket! YES, op naar de volgende!
In de namiddag leerde juf Sien ons vanalles over verschillende landschappen: toeristisch,
natuurlijk, landelijk,...
Op vrijdag is het de laatste dag van juf Sien. Het was leuk en leerrijk, maar gelukkig mogen we zo
nog eens ontvangen na de paasvakantie!
Groetjes
Arno en juf

Leefgroep 5| Wolkenvangers
Dag lezers!
Deze week hebben we vooral veel gewerkt in onze bundel van project, we hebben volgende
week hierover namelijk een toets. Spannend!
Woensdag hebben we ook iets heel tof mogen doen, we hebben namelijk meegeholpen met de
beplanting van het amfitheater. Iedereen heeft zijn groene vingers dus goed kunnen
bovenhalen! De 5des hadden vandaag een hele leuke dramales terwijl het zesde goed aan het
turnen was. Morgen gaan de zesdes hun beste beentje voorzetten bij de actuaquiz, wij duimen
allemaal mee voor hen!
Groetjes van Toon en de Wolkenvangers

SVS
Beste sportievelingen,
Hier de volledige kalender met de woensdagnamiddagactiviteiten:
21/03/'18: Dans te Zottegem voor niveau 1 en 2
13/06/'18: Kidstennis te Geraardsbergen (met de bus) voor niveau 1 en 2
Kinderen krijgen steeds 2 weken voor de activiteit een inschrijvingsbriefje mee.
Sportieve groetjes,
Marjolein

