Feesteditie
Beste leefschoolouders,
Een speciale editie van de flashboem! Een heuse feesteditie, waarin
we alle belangrijke data van het schooljaar 2017-18 “overzichtelijk”
trachten mee te geven.
De belangrijkste activiteiten worden voorzien van een woordje uitleg.
Naast alle festiviteiten, schijnen we ons licht ook op de verschillende
themagroepen binnen de school. Iedereen kreeg op de eerste leefgroepvergadering reeds de mogelijkheid om zich in te schrijven voor
één van volgende teams:
- horecateam
- event/feestteam
- greenteam
- theaterteam
- voedselteam (mens sana team)
Inschrijven kan nog steeds. Aansluiten bij meerdere teams kan absoluut! Dit houdt ook geen enkele verplichting in. Wij brengen je op de
hoogte wanneer hulp gewenst is, jij beslist of je wil meehelpen.
Maar weet dat elke vorm van hulp steeds welkom is en geapprecieerd
wordt.

De kalender
Praatcafé
Aan de vooravond van een schoolvakantie rollen wij steevast de leefschooltoog
buiten.
Haal je kindjes op en blijf nog even napraten. Regel die laatste playdates of
deel jouw vakantieplannen.
Olé olé, het praatcafé!
Telkens op vrijdag voor de vakantie, behalve als er oudercontact is! In het laatste geval is het op die avond zelf, en
kunnen jullie de ontgoocheling over zoon
of dochterliefs schoolprestaties ter plekke doorspoelen.

Vakanties
28/10 - 5/11 herfstvakantie
23/12 - 7/1 kerstvakantie
10/2 - 18/2 krokusvakantie
31/3 - 15/4 paasvakantie

Data praatcafe

vrijdag 27/10
donderdag 21/12
(+oudercontact)
vrijdag 9/2
vrijdag 30/3
dinsdag 26/6
(+oudercontact)

De kalender
Extra vrije dagen

Vergaderingen
Oudervereniging
donderdag 26/10
dinsdag 12/12
dinsdag 30/1
maandag 5/3
donderdag 17/5
dinsdag 12/6
telkens om 20u

30 april: facultatieve
dag
9 mei: pedagogische
studiedag
22 mei: facultatieve
dag
23 mei: pedagogische
studiedag

Oktober

November

14/10/2017: herfstwerkdag 2
23/10/2017: grootouderfeest (kleuters)
26/10/2017: oudervereniging
27/10/2017: praatcafé
28/10/2017 – 05/11/2017: herfstvakantie

18/11/2017: spaghettifestijn

December

Januari

12/12/2017: oudervereniging
21/12/2017: oudercontact + praatcafé
23/12/2017 – 07/01/2017: kerstvakantie

12/01/2018: nieuwjaarsreceptie
30/01/2018: oudervereniging

Februari

Maart

09/02/2018: praatcafé
10/02/2018 – 18/02/2018: krokusvakantie
24/02/2018: kinderactiviteit
27/02/2018: leefgroepvergadering L1+2+5
April

31/03/2018 – 15/04/2018: paasvakantie
30/04/2018: facultatieve dag

Juni
02/06/2018: Leefschoolfeest
12/06/2018: oudervereniging
26/06/2018: oudercontact + praatcafé
27/06/2018: proclamatie

01/03/2018: leefgroepvergadering L3+4
05/03/2018: start inschrijfperiode broer/zus
05/03/2018: oudervereniging
17/03/2018: ouderactiviteit
26/03/2018: start inschrijfperiode iedereen
30/03/2018: praatcafé
31/03/2018 – 15/04/2018: paasvakantie
Mei
09/05/2018: pedagogische studiedag
17/05/2018: oudervereniging
22/05/2018: facultatieve dag
23/05/2018: pedagogische studiedag
27/05/2018: Lentefeest/Eerste Communie

Voor de ouders met groene vingers en naturisten.

Green
team

Snoeien, wieden, planten, … voor elk wat wils.
Bouw mee aan de speelplaats van morgen!
Contact: Annelies Sevenant

Laaf de dorstigen en spijs de hongerigen.
Altijd al café wil houden?

Horeca

Aarzel niet, maak je droom waar!

team

Contact: Evelyn De Wilde

Laat je creatieve zelve los en tover klas, refter of
turnzaal om in een andere wereld.

Event
team

Ben je minder creatief, geen probleem. Er moeten altijd wel tafels en stoelen versleurd worden!
Contact: Tom De Boever / Stijn Tuypens

Wil jij mee op zoek gaan naar het ideale gezondheidsbeleid voor onze kindjes, qua voeding en beweging, dan is dit team jouw
ding!

Mens sana

Contact: Jeroen Logghe

team

Gezocht: M/V met of zonder talent

Theater
TEAM

Die al eens graag met enkele attributen op zijn/
HAAR hoofd rondloopt
En zonder podiumvrees is
Contact: Guy Van Daele

De leefschoolteams
Wil je op de hoogte gebracht worden van de activiteiten van een team, mail naar
stijn.tuypens@eandis.be

Greenteam uitgelicht!
Contactpersoon: Annelies Sevenant (Annelies_sevenant@hotmail.com)
Eén van de dingen die de Leefschool zo uniek maken is de grote groene speel- en leerplek. Omdat dat natuurlijk wat onderhoud vergt en vele handen nog steeds het werk wat lichter maken, is er het Greenteam. Heb je groene vingers of kom je graag
van de gezellige sfeer genieten tijdens een herfst- of een lentewerkdag dan moet je als de vliegende bliksem je naam opgeven
voor dit team. En neen, dat betekent niet dat we telkens aan je mouw trekken als er iets in de leefschooltuin moet gebeuren.
Wel ben je welkom om, ook al is het maar een uurtje mee te wieden, te maaien, te snoeien,… En tijdens de welverdiende pauzes wordt er meestal lekker gesmikkeld.

Sinds enkele schooljaren bouwen we
de reeds groene
speelplaats geleidelijk om tot een
nog meer natuurlijke en avontuurlijke
speel- en leerplek.
Onder de vleugels
van het Greenteam
stuurt het Pimp je
speelplaatsteam
dit meerjarenproject
aan. We vertrokken van de kinderwensen van al
onze leerlingen, het
team en de ouders.
Intussen is reeds
heel wat gerealiseerd: op de kleuterspeelplaats werden
tegels uitgebroken in ruil voor een avontuurlijke heuvel, er werd een
moestuin aangelegd, een bloemenweide ingezaaid, bloembollen werden in de grond gestopt (zoek maar eens de voorjaarsbloeiers na de
winter ), er werd een spannende dooltuin aangelegd en het amfitheater staat in de steigers. Voor al deze plannen krijgen we subsidie
van Pimp je speelplaats, het Fevia-fonds en de Landelijke Gilde. Maar
ook de kinderen en ouders deden de laatste jaren al goed hun best
om een duit in het zakje van deze projecten te doen
(spaghettiavonden, verkoop van eigen gemaakte nestkastjes, wenskaartenverkoop van eigen gemaakte tekeningen, bloembollenverkoop).

Mens Sana Team,
Op weg naar een gezonde geest en een gezond lichaam
Meer en meer wordt onze maatschappij geconfronteerd met obesitas en bijhorende (levensbedreigende) gezondheidsstoornissen, niet enkel bij volwassenen maar ook bij kinderen. Onderzoeken wijzen uit dat beweging én voeding de bepalende factoren zijn op dit vlak. Onze huidige levensstijl schiet zowel wat bewegen als wat we eten betreft te kort om het groeiende gezondheidsprobleem tegen te gaan. Onderzoekers dringen aan op het veranderen van onze beweging en voedingsgewoonten.
De leefschool en zijn leerkrachten spelen een zeer belangrijke rol in de opvoeding en algemene ontwikkeling van kinderen. Zij
beïnvloeden het huidige én het toekomstige gedrag van hun leerlingen door bewustmaking, kennisdeling (leren) en het stimuleren van bepaalde gedragspatronen.
Missie: als “gezond voedselteam” willen wij een gezonde levensstijl promoten in de opvoeding en het onderwijs, met als focus
de component voeding.
Visie: Als gezond voedselteam staan we achter de gedachte van “een gezonde geest in een gezond lichaam”. Samen met het
leefschoolteam willen wij gezonde voeding en goede voedingsgewoontes integreren in de werking van de leefschool om onze
kinderen bewust moet voeding te laten omgaan.
Concreet gaan we dit jaar focussen op
- het uitwisselen van kennis en ideeën met de website https://sites.google.com/site/voedselteamleefschool/

Voor de verder opbouw van de site hebben we nog een aantal creatieve mensen nodig!
- zoektocht naar makkelijke en gezonde brooddozen en tussendoortjes
Groe(n)ten
Het gezond voedselteam

HORECA Team,
Een korte intro
Het Horecateam biedt logistieke ondersteuning bij tal van leefschoolactiviteiten en dan vooral in de
vorm van drinken en eten:
- voorbereiding en bediening van het praatcafé;
- toogwerking, opdienen, afruimen en afwassen bij zowat alle leefschoolactiviteiten (spaghetti avond,
leefschoolfeest, ouderactiviteit,...);
- soep en ander lekkers voorzien voor de helpers van het Greenteam op de werkdagen;
- dessert/taart/koekjes/gebak bakken voor het dessertbuffet van spaghetti avond, leefschoolfeest,....
Kriebelt het om de handen uit te mouwen te steken, iets te bakken, de toog te bedienen, af te wassen,... dan ben jij klaar voor het Horecateam !
Contactpersoon: Evelyn De Wilde, evelyn.dewilde@telenet.be

