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“Kop 1”

E D I T O R I A A L

AGENDA

lieve mensen,

“editoriaal”

vooreerst, proﬁciat! Je leest voor de eerste keer de gloednieuwe
versie van onze getrouwe schoolkrant.
In naam van het ganse team heet ik je hartelijk welkom.
Onze ﬂashboem (ja, zo blijft de schoolkrant noemen) zal je wekelijks
verrassen met nieuwtjes, mededelingen, zoekertjes, vraagjes,
tekeningen, oproepen, enz.
Wij zouden het fantastisch vinden, mocht je de vaste gewoonte
hebben om ons elke week door te nemen van A tot Z.
Geen tijd? Geen excuus. Print hem uit en neem hem mee naar het
kleinste kamertje van je huis.
Niet interessant? Eén keer doen en je kijkt al uit naar de volgende
editie.
Veel genot!
Izabel

13 september 2011 – 20u
oudervereniging
15 september 2011
ﬁetscontrole
17 september 2011 - 17u
startviering, Ankerkerk
20 september 2011: leerlingenraad
10 oktober 2011 - 20u
startvergadering Lentefeest
27 oktober 2011 van 14 – 15.40u
grootouderfeest
13 januari 2012 – 18u
nieuwjaarsreceptie
22 april 2012
lentefeest
2 juni 2012
leefschoolfeest

MENU

GEVRAAGD | GEZOCHT
Dag poezenliefhebbers,

“standaard”

willen jullie graag een
schattig, braaf, zindelijk
klein poesje?
Kom er gratis om bij Zara
en juf Izabel!
poezelige knuﬀel
0494196666 of op school
bij Izabel

e

Maandag 12/09: soep + spaghetti
Bolognaise met gemalen kaas
Dinsdag 13/09: soep + vegetarische
gyros/vleesgyros met rijst en 4
soorten ﬁjne groentjes
Donderdag 15/09: soep + stoofvlees
met rauwkost en frieten
Vrijdag 16/09: soep + hamburgers
met stamppot van broccoli

DEADLINES
Inzendingen op papier dienen voor
woensdag 11.30u binnengebracht te
worden op het secretariaat.
Elektronische inzendingen stuur je
voor donderdag 16.00u naar
ﬂashboem@leefschool.be.
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Leefgroep 3 | Zeepaardjes en maanvisjes
Dag iedereen,
Wij hebben deze week al ﬂink niveau
gedaan. Niveau 1 leerde reeds enkele
lettertjes en woordjes. Niveau 2 is nog
eventjes aan het herhalen wat we vorig
jaar hebben gezien.
We hadden deze week ook onze eerste
les muziek en turnen. Op het forum
hebben we dan ook ons liedje laten
horen aan iedereen.

rechter muisknop
-> tekstterugloop
-> om kader
dubbel klik
-> bijsnijden
eenvoudig kader, wit

Donderdagmiddag mochten de
kinderen van niveau 1 nog eens terug naar de kleuterklas om nog eens met hun vriendjes daar te gaan
spelen. Niveau 2 is dan gestart met het uitwerken van de schildpadhoek voor in de klas. Als er mama's of
papa's, oma's of opa's zijn die ons willen helpen dan zijn die zeker welkom. Wij zouden graag schildpadjes
maken in het stof, deze hebben we wel al uitgeknipt maar deze zouden wel nog aan elkaar moeten genaaid
worden. Wie kan ons helpen????

“shift” + “enter”

Lieve groetjes,
De juﬀen

Leefgroep 4 | Stokstaartjes

“standaard”

We leerden de nieuwe kinderen kennen van de klas. We speelden een spel waar we via de plattegrond van de
school allerlei opdrachten deden. Bovendien maakten we een plattegrond van de klas en een legende bij de
plattegrond van de school. Deze week werkten we rond de windroos. Tot nu toe hebben we van niveau alleen
nog maar herhaling gehad. Juf Gaëlle maakte een foto van ons en daar tekenen we een gekke hoed op.
Dit was het dan.
Tot de volgende keer
Katrijn en Chiel
Als echte stokstaartjes verkenden we volop de klas en de school. We neusden wat rond en leerden elkaar en
de juﬀen al wat beter kennen. We vormen stilaan een groepje en worden het schoolleven al weer wat
gewoon. Het was een ﬁjne start en het wordt zeker een boeiend jaar.
hakuna matata de juﬀen

Leefgroep 5 | Wolkenvangers
Dag leefscholers,
De wolkenvangers zijn in de wolken! Ons eerste project is lopende: Hoe organiseren we Olympische spelen.
Donderdag hebben we in groepjes van drie, vragen en doe-dingen bedacht. Daarna haalden we met de
ganse klas de goede vragen eruit. Onze reclamerondes die we op dinsdag uitvoerden, waren boeiend en
spannend. Jammer voor de groep van technologie en oorlog. Het groepje over handel en geld heeft dan
weer uitstekend gescoord bij de feniksen. Maar wij gaan dus voor de sport!
Prettig weekend,
Noor en Marte
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