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EDITORIAAL
De laatste loodjes … de toetsen zijn afgerond. De
zomervakantie is in zicht. Maar eerst nog even tijd maken
voor elkaar, genieten van wat was en dromen van wat
komt.
Onze agenda loopt niet op z’n einde. Hij is reeds gevuld met
allerlei leuke en boeiende activiteiten voor het nieuwe
schooljaar.
Veel leesplezier!

LEEFSCHOOLNIEUWS VAN MARTINE
Laatste schoolweek: Naar jaarlijkse gewoonte is er vanaf
maandag 24/06 geen warme maaltijd en soep meer
verkrijgbaar op school. Gelieve boterhammen voor je kind
te voorzien. Dank voor jullie begrip.
Vrijdag 28 juni stopt de school om 11.30u (opvang wordt
nog voorzien op de eigen school tot 12.30u =
woensdagregeling).
Betreft opvang volgend schooljaar: Het is de bedoeling
dat elk kind wordt ingeschreven ook al denk je dat je er
geen gebruik zal van maken. De ouders die dit tot op heden
nog niet hebben gedaan zullen begin volgende week een
brief met info en vraag tot inschrijven via hun kind
ontvangen.
Leefgroep 4: Omwille van afwezigheid bij
hoogdringendheid van de begeleider bij de sportdienst
Zottegem kan de sportklas voor leefgroep 4 volgende week
niet doorgaan. Er was nog gezocht naar een vervanger
maar deze is niet gevonden. Vandaar de annulering.
Formulieren godsdienst/zedenleer: Deze werden
meegegeven met de derde kleuterklassers. Voor 30 juni
moeten wij deze doorgeven aan de bevoegde instantie.
Ook ouders die nog van godsdienstkeuze wensen te
veranderen moeten uiterlijk tegen 30 juni de formulieren
invullen en terug bezorgen aan Martine/Danny. Voor wie
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DEADLINES

niets wijzigt of zijn formulier te laat indient blijft de huidige keuze ook volgend jaar
geldig.
Ontruimen kleuterblok: Volgende week wordt de kleuterblok ontruimd. Mocht je
alsnog een uurtje de tijd hebben om mee te helpen, je bent van harte welkom. Dank bij
voorbaat.
Inschrijvingen 2019-2020: Er is nog inschrijfmogelijkheid voor volgende groepen:
peuters (geboortejaar 2017), 1ste kleuterklas, 1ste leerjaar, 3de leerjaar en 6de leerjaar.
Overige groepen zijn momenteel volzet.
Opbrengst leefschoolfeest: € 2385. Hartelijk dank aan iedereen ! 25 jaar leefschool het
was een grandioos succes.
Resultaten enquête leerlingen:
Wat willen ze behouden aan de school ?
De speelplaats
De gevoelshoekjes
De juffen
Dat we veel uitleg krijgen
Wat willen ze veranderen aan de school ?
Meer zelf zorgen voor onze toiletten
Meer lichamelijke opvoeding en meer lopen
Voetbalveld effen maken (in ondertussen reeds geregeld dankzij enkele ouders)
Ook meer les buiten, een klimboom, frietjes en langere speeltijd stonden bij enkele
kinderen op hun verlanglijst.
Huisje en leerlingenraad: Hartelijk
dank aan de oudste leerlingen van de
leerlingenraad en Djuro voor het
schilderen van het huisje. Top !

Martine

Leefgroep 1 | Schelpjes en Pareltjes
Beste ouders,
Tijdens ons laatste project hebben we volop geëxperimenteerd met water. Een
blotevoetenpad met koud water, warm water, paars water, ...
We leerden bellen blazen, afdrukken maken van bellen, experimenteren in de waterbak
als ook in de zandbak.
We maakten ook waterijsjes om op te eten maar ook waterijsjes om mee te schilderen.
We gingen ook een bruisbal waarnemen. Tellen met waterdruppels, regenmuziek
maken en nog zoveel meer.
Tot volgende week!

Leefgroep 2 | Kikkertjes en Schildpadjes
Sinds vorige week zijn we van start gegaan met onze verkeersweek. Iedereen keek er
enorm naar uit om zijn eigen fiets mee naar school te brengen. We hebben onze
fietsvaardigheden verder geoefend met aandacht voor auditieve en visuele signalen, en
hindernissen tijdens het fietsen. Iedereen heeft dit fantastisch gedaan, we hebben echt
vaardige fietsers. Ook als voetganger hebben we ons in het verkeer gewaagd en zijn we
op zoek gegaan naar verschillende verkeersborden, leerden we samen veilig stappen en
oversteken.
Onze daguitstap was een grandioos succes en met de zomerse temperaturen mochten
de waterpistolen en de waterballen niet ontbreken.
Verder hebben we de fiets goed waargenomen en ook eens geprobeerd om deze na te
tekenen. We kunnen besluiten dat dit een boeiend en leerrijk thema was.
Groetjes,
Valentine en Sofie

GENTSE FEESTEN

Zaterdag 20 jul 2019 16:00 € 6 | € 7

(W)onderwater
Vertelvoorstelling – Nathalie Stroobant (8-12 jaar)
Geen voorleesuurtje, maar een spannende vertelvoorstelling over het boek
(W)onderwater. Schrijfster Nathalie Stroobant vertelt op een interactieve manier
hoe een boek ontstaat en hoe belangrijke thema’s als klimaatverandering en
milieuvervuiling in dit fijne boek verweven zitten. Aanrader!

Locatie
Hof van Ryhove
Onderstraat 20
9000 Gent

Praktische informatie
Prijs: €7
Prijs VVK: €6
Kortingsgroepen: Uitpas Kansentarief: €1,20
Reservaties:
VZW Uitbureau Gent

Veldstraat 82B 9000 Gent
tel.: 09 233 77 88- http://www.uitbureau.be/voorstelling?VoorstellingId=5894

Zondag 21 + zaterdag 27 jul 2019 16:00 € 8.50 | € 10

Serieus!? – Comedy voor Kids
De plezantste familievoorstelling van de Feesten is terug van weggeweest: een
bende straffe acteurs die op basis van suggesties van de hele zaal zotte sketches
bij mekaar verzinnen en daarvoor al meermaals in de prijzen vielen. Voor
lachgrage mensen van 8 tot 88 jaar!

Locatie
Hof van Ryhove
Onderstraat 20
9000 Gent

Praktische informatie
Een samenwerking met: Mooimooi Producties & Anjer Producties
21/07 & 27/07 telkens om 16:00
VVK €8,50
ADK €10
Reservaties: VZW Uitbureau Gent

Veldstraat 82B 9000 Gent
tel.: 09 233 77 88 - http://www.uitbureau.be/voorstelling?VoorstellingId=5760
Volledig Gentse feesten programmatie, zie: http://www.masereelfonds.be/gf

