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EDITORIAAL&LEEFSCHOOLNIEUWS
We wensen alle mama’s een fijne moederdag.

Leefschoolnieuws:
-

-

-

AGENDA
▪▪ 10/05:
grootouderfeest N1 en N2
12/12: oudervereniging
13.30
uur tot 15.30 uur
▪ van
12/01:
Nieuwjaarsreceptie
▪▪ 21/05:
30/01: lentefeest
oudervereniging
▪▪ 29/05:
communie
24/02: Eerste
kinderactiviteit
▪▪ 31/05:
27/02: schoolfotograaf
leefgroepvergadering:
▪ 07/06: facultatieve
Lg 2: 18 – 19dag
uur
▪ 11/06: leefschoolfeest
Lg 1: 19 – 20 uur
▪ 16/06: Infoavond
overgang
K3-L1
Lg 5: 20 – 21
uur
18.30
uur
▪ om
01/03:
leefgroepvergadering
▪ 13 – 15/06:
lg5
Lg 4:geschiedenisklas
18 – 19 uur
▪ 27/06: oudercontact
Lg 3: 19 – 20 uur
▪▪ 28/06:
proclamatie
05/03: oudervereniging
▪ 17/03: leefschoolband +ouderfuif
Forum:
▪ 17/05: oudervereniging
▪▪ 13/05,
en 17/06 vanaf 14.30 uur
27/05: 3/06
Lentefeest/Communie
▪ 02/06: Leefschoolfeest
Praatcafé:
▪ 12/06: oudervereniging
▪ vanaf 15.30 uur
Praatcafé:
Leerlingenraad:
▪ 21/12 vanaf 15.30 uur
▪▪ 16/05,
13/06 15 uur
09/02 vanaf
de leraarskamer
▪ in
30/03
vanaf 15 uur o.l.v. Ilse

Dinsdag 10 mei grootouderfeest leefgroep 3.
▪ 26/06 vanaf 15.30 uur
Deze week zijn we gestart met nieuwe afspraken in
MENU
Leerlingenraad:
de opvang. Deze werden gevisualiseerd voor de
▪ 19/12, 23/01, 20/02, 27/03, 15/05
kinderen. Voetballen, basketten, … kan op de grote ▪ Zie
website
en 05/06
van 8.45u tot 9.10u in de
leraarskamer o.l.v. Martine
speelplaats. De oudervereniging heeft een budget
ter beschikking gesteld. Er werd nieuw
DEADLINES
spelmateriaal aangekocht voor de oudste kinderen. ▪ donderdag 12 u naar
Zorg voor het milieu. Deze week werd er in de
flashboem@hotmail.com
MENU
klassen veel aandacht besteed aan het sorteren van
▪ Zie website
afval. Aanleiding: nieuwe vuilbakken op de
speelplaats.
Ter herinnering: vrijdag 13 mei forum
DEADLINES
▪ Elektronische inzendingen
21 mei receptie groeifeest: oproep helpende handen. Traditiegetrouw
wordtstuur je
voor donderdag 12.00u naar
dit in goede banen geleid door de ouders van het tweedebs.oosterzele@g-o.be
en vijfde leerjaar.
Aangezien de vorige receptie reeds dateert van pre-coronatijden
voor
▪ Inzendingenen
op dit
papier
dienen
woensdag 11.30u
een aantal ouders nieuw is, volgt nog wat informatie. De voor
dag
zelf
van
de
binnengebracht te worden op het
receptie worden de hapjes klaargemaakt. Na de receptie secretariaat.
volgt nog de minst
populaire taak, de opkuis. Kinderen kunnen ook gerust meehelpen bij het
klaarzetten, het maken en ronddragen van hapjes, ... .

Aangezien er nog weinig helpers zijn wil ik bij deze een warme oproep doen in eerste
plaats naar de ouders van de kinderen uit het tweede en vijfde leerjaar. Graag wil ik de
oproep ook richten naar alle Leefschoolouders. Wie graag helpt kan een mailtje sturen
via smartschool naar Tom De Boever.
Alvast bedankt.
Ilse

Leefgroep 1 | Pareltjes
Beste ouders,
Deze week werd er volop geknutseld voor Moederdag.
Ook ons versje werd vaak geoefend. Zijn jullie al
nieuwsgierig? Nog eventjes geduld…
Naast het vele knutselen hebben we ook gesubiteerd met
bloempotten, gesorteerd op kleur en met de kid-knex
werden er zeer grote bloemen gemaakt. Zelfs groter dan
onszelf!
Tot volgende week!

Leefgroep 2 | Kikkertjes & Schildpadjes
Deze week hadden we het druk, druk, druk met het knutselen van Moederdag. Ook ons
versje was nog in de sprookjessferen. We genieten nog een beetje na van de leuke
sprookjestocht. Bedankt aan alle ouders en sympathisanten om ons zo'n fijne namiddag
te bezorgen.
Deze week ook nog een feestje in de kikkertjesklas want Wannes is 6 jaar geworden.
Proficiat en bedankt voor de traktatie.
Geniet zondag van een stralende Moederdag en vooral van elkaar
.
Toedeloe,
Sofie en Valentine

Leefgroep 3 | Maanvisjes & Zeepaardjes
Het eerste leerjaar ging op donderdag op bezoek naar de bib. We kregen uitleg over
waar we welk soort boek kunnen vinden; er bestaan leesboekjes en weetboekjes en er is
een speciaal rek met boeken die wij al kunnen lezen: super leuk!
Om te testen hoe goed we hadden opgelet, kwam er een leuke zoektocht! We moesten
letters zoeken in de bib. We vonden de geheime boodschap en slaagden voor de test.
Nu we goed onze weg kennen in de bib, kunnen we zelf al eens boekjes gaan ontlenen!

Verder werd er zowel bij de maanvisjes als bij de zeepaardjes gerepeteerd, gerepeteerd
en nogmaals gerepeteerd. We oefenden een dansje, een liedje,… voor het aankomende
grootouderfeest. We zijn er al helemaal klaar voor! Hoe het is verlopen, kan je lezen in
de Flashboem van volgende week.
Groetjes!!!

Leefgroep 4 | Gekko’s en Stokstaartjes
Beste ouders
Deze week hebben we goed doorgewerkt aan het cadeau voor Moederdag want
zondag is het zo ver! Zijn de mama's al nieuwsgierig?
Eindelijk, na lange tijd, is het zo ver! We zitten opnieuw in onze eigen projectgroepen. In
kleine groepjes gingen we aan de slag met een nieuw thema: het menselijk lichaam en
gezonde voeding. We bekijken een PowerPoint en filmpjes en zoeken de juiste
antwoorden.
Bij turnen gaf Niels een lesje ballet. We leerden enkele pasjes aan. Leuk!
Groetjes
Bas, Liv, Marcel en Lou

SEL JAARTHEMA

Het kinderfestival was een topper!
Tussen al het gejoel en amusement door, lieten sommige kinderen ook een briefje of
bloempje achter voor juf Lore. Zo was ook zij er een beetje bij. Ze zal altijd aan onze
mooie bloemenkapsels herinnerd worden!
Juf Izabel

SPROOKJESTOCHT
Dag lieve Leefscholers,
Slechts enkele foto’s van de afgelopen sprookjestocht kiezen was echt TE moeilijk hoor!
Via deze link kunnen jullie ze allemaal bekijken:
https://drive.google.com/drive/folders/1YNBnRQldSR25tk7B5k8WCwvdzPkFlwH3?usp=
sharing
Bedankt voor jullie talrijke opkomst!! Het was een sprookjesachtige dag; met
verrassend mooi weer en zooooo veel enthousiaste vrolijke gezichten! Jullie hadden er
duidelijk veel zin in!
Bedankt aan alle kinderen en ouders die voor of achter de schermen meegeholpen
hebben om van vorige zondag een zondag met een gouden randje te maken! Zonder
jullie was dit niet gelukt. Sprookjesteam, jullie waren fantastisch!!
Bedankt aan Ilse en het leefschoolteam om onze sprookjestocht te steunen, te laten
leven in de klassen en mee mogelijk te maken!
Wat een school, onze leefschool! Ik jij wij samen, we hebben het gevoeld.
De nagenietende sprookjesmadammen,
Joke, Ellen en Nele

Inschrijven werkdag 14 mei
Beste collega's, (groot)ouders, vrienden,...
Op zaterdag 14 mei willen we graag verder werken op de speelplaats.
Afwerken trapjes op de berg, camouflagenet ophangen, krijtbord bevestigen en
het fietshok dichtmaken met planken.
We nodigen jullie uit om je via onderstaande google forms of QR-code in te schrijven.
We hopen op alweer mooi weer, een gezellige opkomst en een fijne werkdag.
Alvast bedankt!

ik schrijf me in via google forms

WILDPLUK
Leefschoolouders leren wildplukken!
Dat onze groene leefschool een fantastische plek is om
op te groeien, dat is zeker. Ik ben elke dag weer blij
dat mijn kinderen naar een kleinschalige school
kunnen gaan waar genoeg groen en ruimte is om te
ravotten tussen de lessen door.
Samen met Nele Vervenne (vroeger juf Nele op onze
school) geef ik als duo De Wilde Kruidenjuffen
workshops rond wilde planten aan leerlingen van
kleuter tot 6de leerjaar. We kwamen ondertussen al op
heel wat scholen, en het treft me vaak in wat voor
betonnen schoolomgeving sommige kinderen les
moeten volgen.
Wat een geluk hebben wij op de leefschool!
Er groeit bij ons echt vanalles. En heel veel
bruikbaars. Veel meer dan je denkt!
Op 3 mei gaf ik een eerste wildplukinitiatie. Ik
denk dat ik wel mag zeggen dat de aanwezige
ouders heel enthousiast waren.
Het is dan ook
wonderlijk dat we elke dag langs bruikbare
planten passeren zonder te weten wat ze zijn en
hoe we ze kunnen gebruiken.
Wil jij er ook eens bij zijn?
De wildplukavond op 16 mei gaat zeker door, hiervoor zijn reeds genoeg inschrijvingen
maar er kunnen nog een paar mensen bij. Hopelijk geraken we voor 19 mei ook nog aan
voldoende inschrijvingen.
Kan je deze avonden niet maar heb je wel eens interesse? Vul dan ook het
inschrijvingsdocumentje in en klik je interesse aan, dan hou ik je op de hoogte voor
nieuwe data.
https://forms.gle/eSwdFViFbgi9GCnh6
Per inschrijving op deze leefschoolsessies (€20) gaat er € 5 naar de leefschool. Zo is er
wat extra budget voor een workshop met leerlingen of het nog biodiverser maken van
de speelplaats.
Bij deze nog eens dankjewel aan Ilse om mijn liefde-voor-wilde-planten-missie zo
enthousiast te steunen! En ook nog eens een dankjewel aan alle ouders en leerkrachten
die de voorbije jaren onze school zo groen en biodivers hebben gemaakt als nu. We
beseffen soms niet wat een geluk we hebben met onze groene ruimte!

En dankjewel aan Djuro voor al het werk in de
schooltuin en het overleg o.a. over de
Japanse duizendknoop op school!
Zo, hopelijk wildpluk jij binnenkort ook mee!
BIJzonder kruidige groetjes!
Sien
Mama van Warre (3de lj) en Nout (1e lj)
De kruidige BIJdrage facebook.com/bijdrage

OVERZICHT BELANGRIJKE DATA SCHOOLJAAR 2021-2022
Activiteiten:
26/08/2021: ijsbrekersavond om 17 uur
07/09/202:1 Infoavond vanaf 18 uur (leefgroep 3, 2, 1, 5, 4)
19/09/2021: Pimp je aperitief
16/11/2021: leefgroepvergadering leefgroep 1, 4 en 5
18/11/202:1 leefgroepvergadering leefgroep 2 en 3
23/11/2021: grootouderfeest N1 en N2 van 13.30 uur tot 15.30 uur ! ! NIEUWE DATUM ! !
27/11/2021: take away spaghettifeest
23/12/2021: oudercontact
14/01/2022: nieuwjaarsreceptie (geannuleerd)
15/03/2022: leefgroepvergadering leefgroep 2, 1 en 5
17/03/20212 leefgroepvergadering leefgroep 4 en 3
07/03/2022: start inschrijfperiode broer/zus
22/03/2022: start inschrijfperiode iedereen
01/05/2022: sprookjestocht
10/05/2022: grootouderfeest N1 en N2 van 13.30 uur tot 15.30 uur
21/05/2022: Lentefeest
29/05/2022: Eerste Communie
31/05/2022: schoolfotograaf
11/06/2022: Leefschoolfeest
16/06/2022: Infoavond overgang K3-L1 om 18u30
27/06/2022: oudercontact
28/06/2022: proclamatie
Extra muros:
06/12 – 10/12/2021: cultuurklas leefgroep 4
21/03 – 23/03/2022: boerderijklas niveau 2
13/06 – 17/06/2022: geschiedenisklas leefgroep 5
Extra vrije dagen:
26/10/2021: pedagogische studiedag
12/11/2021: facultatieve dag
25/05/2022: pedagogische studiedag
07/06/2022 facultatieve dag

Schoolvakanties
01/11/2021 – 07/11/2021: herfstvakantie
20/12/2021 – 09/01/2022: kerstvakantie
28/02/2022 – 06/03/2022: krokusvakantie
04/04/2022 – 18/04/2022: paasvakantie

