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Leefschoolnieuws 
- oktober 2022 - 

 

Welkom in de vernieuwde editie van de infobrief. 
Vanaf dit schooljaar ontvangt u telkens bij het 
begin van de maand het ‘Leefschoolnieuws’. 

Dit is de vroegere infobrief in een nieuw jasje én 
met vooral nieuws uit onze Leefschool. 

We maken het Leefschoolnieuws SAMEN, met 
onze kleuters, leerlingen, leerkrachten en ouders. 

Véél leesplezier! 
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Als je in het bos 
de stilte om je 
heen kan voelen 
 
Bomen in een  
mooie herfstkleur 
kan bewonderen 
 
Heeft de natuur 
jouw hart 
zachtjes  
aangeraakt  

   

… Linsy 
 
Beste ouder(s), familie en vrienden 
 
We zijn intussen al een maand ver in het nieuwe schooljaar, en 
als ik even voor mezelf mag spreken, het is echt voorbij  
gevlogen! 
 
De nieuwsgierige, en soms zelfs nerveuze,  
blikken van sommige leerlingen en leerkrachten op  
1 september, zijn al lang verdwenen.  
Van een rustige start was er bij ons weinig sprake, iedereen is 
er onmiddellijk met een ongelooflijk enthousiasme ingevlogen.  
 
Vanaf dit schooljaar ben ik niet meer enkel klasleerkracht van 
onze kleuters, maar ben ik verantwoordelijk voor het  
dagelijkse reilen en zeilen van onze Leefschool. U kan bij mij 
terecht met al uw vragen en bezorgdheden, of gewoon eens 
voor een babbeltje. U kan mij vinden in mijn bureautje achter 
het Nestje, gemakkelijk bereikbaar langs de grote groene 
poort opzij (vroeger IBO). Elke dag, behalve op woensdag, 
want dan ben ik nog eens ‘juf’. 
 
De voorbije maand begon er in elke Leefgroep al een idee te 
bloeien voor een nieuw project en kregen de dieren van de 
axenroos de nodige aandacht.  
  
 
… Ouderraad  
 
We zoeken nog ouders die zich willen engageren en  
onze ouderraad willen versterken. 

Wil je mee brainstormen en meehelpen tijdens activiteiten als 
de wortelverkoop, de koffieklets, oudercafé of schoolfeest? 
Geef dan een seintje aan Linsy. We komen een vijftal keer 
per jaar samen. 

Met onze ouderraad hebben we inspraak en bedenken we  
acties om geld in te zamelen voor de leefschool. Met de  
opbrengst kan bijvoorbeeld de speelplaats stap voor stap  
heringericht worden.  
Voel je het kriebelen? Aarzel dan niet en doe mee. 

Woordje van... 
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EDe jongste kleuters in de GO! Leefschool van Dendermonde, in de wijk Keur, wor-

den vanaf dit schooljaar verwelkomd in het “Nestje”. “Dit moet de overstap van thuis 

naar school kleiner maken”, zegt coördinator Linsy Beeckwee. 

De GO! Leefschool in Dendermonde gaat haar derde schooljaar in. Het schoolteam 

daar kiest er bewust voor om alle kleuters samen te brengen in één groot speel- en 

leerplein. “Alle kleuterleeftijden zitten er dus samen, en zo doen de kleuters heel wat 

meer ervaringen op binnen sociale vaardigheden en zelfstandigheid”, zegt coördina-

tor Linsy Beeckwee. “De oudste kleuters zorgen mee voor hun jongste klasgenootjes, 

de jongste kleuters hebben op hun beurt altijd iemand in de buurt om naar op te kij-

ken en worden zo gemotiveerd om het ook te proberen.” 

Toch creëerden de leerkrachten de voorbije zomermaanden ook een “Nestje”, dat 

donderdag op de eerste schooldag officieel in gebruik genomen werd. “Dit is een 

klasruimte dicht in de buurt van de grote speel- en leerplek”, zegt Beeckwee. “Het is 

een rustige, geborgen en prikkelarme ruimte met veel plaats om te bewegen. Ouders 

krijgen ’s ochtends de kans om mee in de klas te gaan met hun kleuter en samen de 

dag in de klas te starten. Zo willen we voor onze jongste kleuters de overstap tussen 

thuis en school kleiner maken.” 

Ook in de loop van de dag krijgen de jongste kindjes in hun “Nestje” een aantal activi-

teiten aangeboden waarbij onder andere experimenteren, woordenschat en het aan-

leren van routines centraal staan. “Op deze manier vinden ze sneller hun weg in de 

volledige school”, klinkt het. 

We staan in de 

krant: 

Nestje voor jongste 

kleuters in  

GO! Leefschool Keur 
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Nieuws uit Leefgroep 1 

Onze kleuters werken samen juf An en juf 
Sofie een project rond de baby en hun li-
chaam uit. Ze kregen maar liefst bezoek van 2 
baby’s en 1 dreumes.  
 
Terwijl onze jongste kleuters volop hun 
‘Nestje’ verkennen leerden de oudste kleuters 

al 2 letters herkennen, ‘b’ 
en ‘s’. We leerden hoe we op 
een juiste manier vragen 
stellen zoals ‘Wat eet de 
baby? Hoe maak ik fruit-
pap? Heeft een baby al tan-
den? Slaapt de baby veel?’ 

De laatste week van  
september krijgen we les 
van juf Elia en Elif, 2  
studentes die bijna zelf 
kleuterjuf zijn. We leren 
hoe we ons hart gezond 
kunnen houden. 
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Nieuws uit Leefgroep 2 

Vrije teksten in Leefgroep 2 

Dit schooljaar zitten er enkele echte 
auteurs in wording in onze klas.  
 
Alle leerlingen zijn al aan het schrijven  
gegaan en enkelen hebben hun tekst al 
voorgesteld in de klas. We hoorden al 
spannende verhalen over elfjes,  
reisverslagen en plannen voor een  
heuse tuinkermis. 

Project: ons gebit 

“Meester, mijn tand staat los!”, 
“Wie heeft mijn tand gezien?”, “Ik 
moet vandaag wéééér naar de tand-
arts.” 

Het was duidelijk, ons eerste project 
moest en zou over onze parelwitte 
glimlach gaan. De leerling hebben tal 
van vragen over het uitvallen, poetsen 
en controleren van hun tanden. We 
plannen dan ook een uitstap naar een 
echte tandartspraktijk. 
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Nieuws uit Leefgroep 3 

Leefgroep 3 gaat in de klas aan de slag met 
een project rond de middeleeuwen. We leer-
den al over de verschillende standen en de 
leefomstandigheden van toen. Op dit moment 
bouwen we in de klas een eigen kasteel als  
maquette. Wie het eindresultaat graag wil 
zien, kan binnenkort een kijkje komen nemen 
op onze eigen middeleeuwse markt.   
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Nieuws uit Leefgroep 4 

De maand september was een spannende  
en drukke maand.  
We leerden onze nieuwe klasgenoten, Lucia-
ny, Féline, Osama en Adeline kennen alsook 
de werking van de leefgroep: planning, con-
tract-taken, instructies, tutorlezen, leer-
plein.  
In de eerste week kregen de kinderen een 
onverwachte toets. “Aarggh!”, maar gelukkig 
was het om te oefenen.  
Naast de instructies wiskunde, Nederlands 
en Frans, zijn we volop bezig met ons zelfge-
kozen project “Wereldlanden”. Ieder groep-
je koos een land in een bepaald werelddeel. 
We bouwden in de techniekles een monument 
na, we bereidden een gerecht en we vullen sa-
men de landposter aan.  
 
Het was heel tof dat er zo veel (groot)ouders 
kwamen helpen. Dankjewel allemaal!!  
We willen nog een grote wereldbol  
maken….benieuwd of ons dat zal lukken? 

Fiere juf van mijn toppertjes! 

Valerie 

Onze leerlingen hebben al twee  
contacten achter de rug. 

L5: contact 1 'Salut'. Ze leerden ie-
mand ontmoeten en begroeten en ze 
leerden afscheid nemen.     
Contact 2 'Ils vont où?' Hier ging het 
over vragen en zeggen waar iemand 
naartoe gaat.     
Ze leerden ook het werkwoord 
'aller'. 
L6: contact 1 'C'est fini les vacan-
ces'. Ze leerden groeten en groeten 
overbrengen, gevoelens uitdrukken en 
spreken over de vakantie.    
Contact 2 'Quelle belle école!' Ze 
leerden inlichtingen over iemand  
vragen, hun klas voorstellen en tellen 
tot 100 in het Frans.    
De werkwoorden die eindigen op -er 
en ook être en avoir werden herhaald 
aan de hand van leuke liedjes. 

De leerlingen oefenen ook gesprekjes 
per 2 in het Frans, afsluiten doen we 
met een memory om de woordenschat 
in te oefenen. 
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Fruitproject 

Onze kinderen krijgen elke dag in de voormiddag een 
vers stuk fruit. We werken hiervoor samen met een 
plaatselijke fruithandelaar zodat we seizoensgebonden 
en gevarieerd fruit kunnen aanbieden. Ook houden we 
het op die manier betaalbaar, en kost het je als ouder 
slechts €5 per maand.  

 
(Groot-)ouders kunnen zich op dinsdag– en 

vrijdagochtend aanmelden aan de poort om te 
 helpen om het fruit te schillen/snijden. 

Fluodag  

Vrijdag 16 september was het Strapdag, op die dag wil 
de overheid iedereen aanzetten om zoveel mogelijk te 
voet of met de fiets naar school te komen. Op deze ma-
nier willen we de aandacht vestigen op een veilige 
schoolomgeving. 

We deden een oproep om in zoveel mogelijk fluo naar 
school te komen, een 
oproep die massaal ge-
volgd werd! 

Het slechte weer speel-
de ons wat parten waar-
door we de  
modeshow moesten uit-
stellen. Geen probleem, 
want dat leverde ons 
een extra fluo-dag op! 

In de ochtendkring werden op 
democratische wijze 2 leer-
lingen per Leefgroep uitgeroe-
pen tot fluo-winnaar. 
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Wereld Hart Dag - 29 september 

 

 
Per schooljaar selecteert het  
leerkrachtenteam 5 Werelddagen die in 
de loop van het schooljaar in de kijker 
worden gezet. Op deze manier willen we 
onze leerlingen meer bewust maken van 
de wereld rondom hen, en hen laten erva-
ren op welke vlakken ze iets kunnen  
betekenen voor de maatschappij.  

 
Op 29 september is het Wereld Hart 
Dag, een dag die in het leven werd ge-
roepen om het bewustzijn van hart- en 
vaatziekten te vergroten. Het lijkt een 
vrij zwaar onderwerp voor onze kin-
deren van de basisschool, maar ook 
voor de kleuters kan dit betekenisvol 
zijn. In de jongste leefgroep leren de 
kleuters wat ze moeten doen om hun 
hartje gezond te houden en bij onze 
oudere leerlingen kwamen de stappen 
van reanimatie aan bod. 

Dankzij het Rode Kruis hadden we Anne 
op school, een reanimatiepop, waardoor 
we aan de leerlingen een initiatie  
reanimatie konden geven. Bij de oudere 
leerlingen werden er al diepgaande  
gesprekken gevoerd, en in elke leefgroep 
kwam het onderwerp aan bod tijdens de 
ochtendkring. Door Wereld Hart Dag in 
de kijker te zetten, geven onze leer-
lingen wel aan dat ze nu beseffen hoe 
belangrijk een gezond hart is.  
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Wist-je-dat... 

… we vanaf dit schooljaar al onze klasberichten posten in gesloten groepen op Facebook? 

  Per Leefgroep is er op de algemene pagina GO! Leefschool Dendermonde een  
 aparte groep aangemaakt. 

 Op onze algemene pagina posten we vanaf nu nuttige info en zaken die de  
 hele school aanbelangen.  

… de kinderen van Leefgroep 3 tijdens de eerste 
schooldag hun eigen klaslied maakten?  
 
Ze zijn hier nog altijd heel enthousiast over en zingen 
het nog regelmatig! 
 

Leefgroep, leefgroep 3  
Dat is mijn klas, dat is mijn klas. 

Leefgroep, leefgroep 3  
We maken veel plezier kom maar naar hier. 

… we op school onze eigen HELDEN hebben! 

  ZAALhelden: als het regent zorgen zij voor leuke activiteiten in 
 de groene zaal; ze openen een cinema en spelletjeshoeken. 

 AFVALhelden: we willen een actie organiseren om onze afvalberg 
 te verkleinen. Probeer zo weinig mogelijk verpak kingsmateriaal 
 (zilverpapier, plasticfolie, koekpapiertjes,  …) mee te brengen 
 naar school! 

 SPEELPLAATShelden: vanaf oktober week organiseren we 
 een uitleendienst voor de reuzespelen tijdens de middagpauze. 
 Er komt ook een middagdisco op dinsdag! 
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ACTIVITEITENKALENDER OKTOBER 2022 

 

Oktober 2022 

Za 1 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::  

Zo 2 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::  

Ma 3 MEGA-les 1 L6 

Di 4 Oriëntatieloop Buggenhoutbos Leefgroep 4 

Wo 5 Kleutersportdag Leefgroep 1 

Do 6 CC BELGICA leefgroep 3: Pahuna (filmforum) 

Vr 7 Pedagogische studiedag – leerlingen klasvrij 

Za 8 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Zo 9 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::  

Ma 10   

Di 11 Leefgroep 2 – Kronkeldiedoe 

Wo 12   

Do 13   

Vr 14 
Eetfestijn ‘Comme chez Atheneé’ 

Atelier 

Za 15 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::  

Zo 16 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::  

Ma 17   

Di 18   

Wo 19   

Do 20 Leefgroepbabbel 1 – 19.00u 

Vr 21   

Za 22 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::  

Zo 23 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::  

Ma 24   

Di 25   

Wo 26   

Do 27 Oudercontact + Rapport DW 1 

Vr 28 
Gezellige dag – Dag van de leerling 

Forum 

Za 29 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::  

Zo 30 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::  

Ma 31 Herfstvakantie :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::  


