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Leefschoolnieuws 
- december 2022 - 

 

Welkom in het Leefschoolnieuws van december.  

We blikken terug op de afgelopen maand  
én kijken al eens vooruit naar de volgende! 

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

Véél leesplezier! 
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… Linsy 
 
Beste ouder(s), familie en vrienden 
 
Wat een maand was me dat, november kan best wel 
tellen hier op de Leefschool. 
Op ‘de grote-plant-dag’ vond er hier op 1 dag tijd een 
enorme transformatie plaats buiten, een mooi  
staaltje samenwerking van onze kinderen en hun fa-
milie, onze leerkrachten en verschillende  
organisaties. 
 
Afgelopen vrijdag mochten we ook, eindelijk, onze 
(over-)grootouders massaal verwelkomen op school. 
Het deed ons deugd dat jullie met zoveel aanwezig 
waren, en ik kon zien dat iedereen ook echt genoten 
heeft van die namiddag. 
 
We zouden bijna vergeten dat er ook in onze Leef-
groepen heel veel gebeurd is. Want ondanks alle 
grootse dingen die hier de afgelopen maand plaatsge-
vonden hebben, hebben onze leerlingen ook nog  
nieuwe dingen geleerd en verder gewerkt aan hun 
projecten. 
 
Ik wens jullie allemaal een mooie, laatste maand van 
2022 en de volgende editie van het Leefschoolnieuws 
is voor 2023! 
 
 
 
 

 

Woordje van... 

… Ouderraad  
 

Op 10/11 kwamen we samen met 
de OR. We vertellen jullie graag 
kort waar we mee bezig zijn:  
- We bekijken om herbruikbare 
bekers met het logo van de 
school aan te kopen. Deze kunnen 
voor alle activiteiten gebruikt 
worden: koffieklets, grootouder-
feest, Leeffestival, … 
- We kochten eindelijk eigen 
thermossen aan. Deze werden 
voor het eerst gebruikt op de 
plantdag. Nu hoeft Linsy niet  
telkens naar de hoofdschool om 
thermossen te lenen.  
-We evalueerden de wortelver-
koop. We zamelden €625.43 in. 
De verkoop en het uitdelen ging 
redelijk goed, op enkele pijnpunt-
jes na. We bekijken of we  
volgend jaar ook een QR-code 
met reclame voor de school op de 
zakjes kunnen zetten. 
- We beslisten om geen einde-
jaarsverkoop te doen, aangezien 
we nog maar net wortels  
verkochten. We zoeken  wel  
alvast iets leuks voor het voor-
jaar. Wie nog tips heeft, mag ons 
dit zeker laten weten.  
- Onze volgende vergadering is 
op donderdag 12/01. Iedereen 
welkom! Laat Linsy iets weten als 
je er graag bij bent. 
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Nieuws uit Leefgroep 1 

In het Nestje hebben we rond het kleurenwinkeltje van Marjolein gewerkt (ons List-
boek). We hebben de kleuren en de vormen ontdekt. 
We gingen aan het werk met verfrollers en verf-
kammen. We leerden met Krullebolle een boogje 
schilderen. 
Ons Simonne had plots een rode neus gekregen, 
net zoals in ons liedje ‘Clowntje heeft een rode 
neus’… 
We hebben geleerd hoe je een patroon maakt 
met kleuren EN met kleuren en vormen. 
We maakten ons eigen kleurenwinkeltje met het 
tik-tak-huisje en dit ging open op de laatste  
vrijdag van ons project. 
 
De oudste kleuters hadden het boek De stip als 
Listboek. 
We hebben de vorm ‘rond’ getekend en ingeschil-
derd met verschillende kleuren. Bij schrijfdans 
ontdekten we meneer Vierkant. We gingen op het schooldomein op zoek naar verschillen-
de vormen. 
We leerden de letter ‘W’ en leerden patronen verderzetten. 
Samen gingen we op onderzoek uit en hebben we volgende onderzoekjes gedaan: 
- Kan je water kleuren? Waarmee? Wat lukt er en wat niet? 
- Kan je kleuren mengen? 
- Hoe kan je een regenboog maken?  
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Nieuws uit Leefgroep 2 

 
Wij hebben geleerd dat een plant  
begint als een klein zaadje.  
Dat zaadje moet dan in de grond. 
Daar is het lekker warm. Na een tijd-
je groeit er een steeltje uit het 
zaadje. Dat groeit omhoog.  
Aan de onderkant groeien er wortels 
uit het zaadje. Het steeltje wordt 
steeds groter en sterker. Dan komen 
er blaadjes aan het steeltje. 

Naomi L1 

Woensdag hebben wij een 
moestuin gemaakt. 
We hebben karton op de grond 
gelegd. 
Rond het karton is een muur-
tje gemaakt van bakstenen. 
Dan komt er compost. 
Zo hebben we er zes  
gemaakt. 
Het was heel leuk! Salma L1 

We gingen naar een film met auto’s van andere ouders. Ik 
ging met Hannah en Yente mee in de auto van hun mama en 
papa. En we gingen naar de zaal waar de film speelde. In 
het begin wou de vos de muis opeten en de muis had geen 
enkele vriend of vriendin. En haar juf en de kinderen van de 
klas zeiden dat ze niet dapper was en dat ze opgegeten zou 
worden. Dat is dus ook gebeurd en dan kwam ze in de hemel 
terecht. De vos was daar ook dus is de vos ook opgegeten. 
Op het einde kwam alles goed. Noah L2 
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Nieuws uit Leefgroep 3 

 

De laatste weken voerden we een aantal mini-onderzoeken 
in de klas. Dit rond verschillende onderwerpen:  
Zijn er al tornado's geweest in België? Wat is de waarde 
van een meegebrachte munt uit Dubai? Hoe ziet, ruikt, 
voelt, smaakt... een tamme en wilde kastanje en wat is het 
verschil? ...  

Deze week dachten we na over een nieuw project: Energie. 
Graag nemen we het verbruik van de school onder de loep. 
We zouden daarbij ook een energieloze dag (of week!) or-
ganiseren. Dat beloofd :-) 
 

Creatief aan de slag met vorm en krijt 

De laatste illustratie die we maakten voor onze 
vrije tekst was er niet zomaar eentje.  
We experimenteerden met vormen en krijt. 
Door het uitwrijven van het krijt rond de vorm, 
kregen we een leuk effect te zien!  

Rekenonderzoek gewicht 

Tijdens ons laatste rekenonder-
zoek gingen we aan de slag met de 
weegschaal.  

Hoeveel keer past 500 gram in 1 
kilogram? Hoeveel keer past 100 
gram in 500 gram?  

Dit kwamen we allemaal te weten 
tijdens het onderzoek. Daarnaast 
kennen we ook een nieuwe  
maateenheid nu: ton.  
We ontdekten daarbij dat 1 ton 
ongeveer het gewicht heeft van 
een gewone auto.  
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Nieuws uit Leefgroep 4 

Ecologische voetafdruk (EVA) 

Tijdens ons project maakten sommigen van ons een enquête omdat we wouden weten hoe 
groot onze EVA is en dit zijn de resultaten: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Besluit: 

Wij zorgen nog onvoldoende goed voor onze 
planeet. Het kan dus beter. 
 
Tips:  
- gebruik meer de fiets of het openbaar vervoer 
- eet minder vlees/vis 
- gebruik groene energie om te rijden en ook thuis 

Aya en Jolin L6  

Dit doen we al goed!  Dit doen we niet zo goed. 

Woning: rijhuis met 3 verdiepingen 
80% 

Met de auto naar school/werk: 5/7 
dagen (60 à 70%)  

Elektriciteit: 100% is zuinig  Eet vlees /vis: 6/7 dagen: 70%  

Oude spullen worden 

gedoneerd 

Reizen (in Europa) o met de auto 
75% o met het vliegtuig 25%  

100% doet aan afvalscheiding  60% van de auto’s rijdt op benzine  

Om de 2 dagen douchen  80% rijdt nooit met openbaar ver-
voer  

Isolatie: tussen 6 en 9/10  We gebruiken het meest gas als 
energiebron thuis (koken, verwar-
men, warm water)  

 

 

 

 

6/12 

 

 

 

 

6/12 

 

 

= 5/10  

= 50% 
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In de grote vakantie en na de grote vakan-
tie. 

We waren vertroken naar Turkije. Het was heel 
leuk. We zijn elke dag naar mijn familie gere-
den en ook naar de zee.  
En dan na de grote vakantie ben ik naar deze 
school gekomen. 
Ik vind deze school beter omdat hier meer pro-
jecten zijn. 
En de andere school werd ik alleen maar  
gepest. 
Dat vond ik niet leuk dus kwam ik naar hier.  
Ik heb hier vrienden gemaakt waarmee ik voet-
bal speel. 
Osama L5 

VEGANO MET DE V 

Vegano met de v is een restaurant dat is op-
gericht door Liesl, Johanna en Nikita. Hun 
restaurant is volledig plant-based. Nikita is 
zelf ook veganist. Dat is beter voor de dieren, 
planeet én voor de gezondheid van onszelf, 
zegt ze. Het menu stelden zij zelf samen. Als 
voorgerecht kreeg je een pompoensoep,  
vervolgd door het hoofdgerecht, een lasagne 
en tenslotte 
een heerlijke 
appeltaart 
met, voor wie 
wil, ijs. Klinkt 
heerlijk toch? 
De uitbaters 
beweren dat 
de keten later 
nog zal groei-
en, want vega-
nisme wordt 
alleen maar 
groter. 

Nikita L6 

Update Frans door Sonia: Contact 6! 

In L5 leerden we: vragen en zeggen waar 
iemand zich bevindt, een gelukkige ver-
jaardag wensen, een geschenk aanbie-
den, verwondering uitdrukken en bedan-
ken, zichzelf en iemand anders voorstel-
len, spreken over hun familie, zeggen 
waarvan ze houden, de getallen tot 20.  
Mijn taalboetiek: être, avoir, werkwoor-
den op -er, le futur proche, vragen stel-
len en de lidwoorden. 

In L6 leerden we: spreken over school, 
bedanken voor aangeboden hulp, het 
juiste uur, spreken over bosklassen, het 
verdienen van zakgeld, de gsm, de maan-
den en de seizoenen en dieren benoemen. 
Mijn taalboetiek: werkwoord aller, le fu-
tur proche, werkwoorden op -ir, quel(s) 
en quelle(s), de ontkenning. 

We hebben al véél geleerd. We doen dit 
vaak met een filmpje of een liedje. De 
laptop gebruiken we om te oefenen in de 
klas, in duo of individueel. We eindigen 
de les vaak met een dansje of een spel. 

Kappers op de leefschool 

Dinsdag: 22/11/’22 

Op dinsdag waren Britt en 
Roxanne hier. Zij zijn eerstejaars 
studenten in de opleiding leer-
kracht. Die namiddag organiseerde 
Adeline de workshop kapper. Dat 
betekent dat we klanten en kap-
pers hadden. Ik was klant en liet 
mijn haar doen door Hanne. We 
hadden krul- en stijltangen, kam-
men en rekkers enz. Dat was heel 
leuk!!! Allez, vond ik toch… Dit was 
mijn stukje voor de leefschool-
krant!        Féline L5 

Nieuws uit Leefgroep 4 
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De grote plantdag! 

Op woensdag 23 november ging het Leef-
schoolteam samen met leerlingen en ouders, 
grootouders, familie, … aan de slag in de 
tuin van de school. 

De ‘grote-plant-dag’ kadert in het grotere 
project om de buitenruimte van de school 
volledig te herstructureren met aandacht 
voor biodiversiteit, ontharding en een ver-
beterde waterinfiltratie.  
Centraal in het project staan ook extra be-
levings- en verwonderingkansen voor onze 
kinderen, en kunnen onze leerkrachten nog 
meer inzetten op outdoor-learning. 

Naast het aanplanten stonden er ook nog 2 
begeleide workshop voor de kinderen op 
het programma. We konden rekenen op 2 
moestuincoaches die vanuit Velt de aanleg 
van de samen-moestuin op zich namen en via 
MOS konden de leerlingen samen een groot 
insectenhotel bouwen.  
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Op 23/11/2022 was het plantdag. 

Er was een groep die de tussendoortjes voorbe-
reidde: soep en fruitsalade. 
Er was ook een groep die insectenhotels  
maakte. 
Het laatste groepje was bezig met de moestuin. 
De ouders konden ook in de namiddag komen 
helpen. 
De materialen voor het insectenhotel waren : 
leem, bamboe, riet, hout en een kastje. Dat 
kastje moesten we zelf in elkaar timmeren. 

We hebben zaaibedden gemaakt 
voor de moestuin. 

23-11-2022, Henry L5 

Eén van de doelen van onze plantdag was ook om 500 nieuwe haagplanten in de 
grond te krijgen.  

Die zullen dienst doen als natuurlijke afsluiting van het domein en door te kiezen 
voor verschillende soorten, dragen ze bij tot de biodiversiteit. 
Vooraan werden alle groene schaduwdoeken van de omheining weggehaald en  
vervangen door een haag gevormd door gele kornoelje en bessenstruiken.  
Zo kunnen onze leerlingen de vruchten gebruiken in de lessen maar kunnen ook de  
buurtbewoners meegenieten en plukken.  

De grote plantdag! 
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Tijd voor bingo! 

- grootouderfeest 25/11/22 - 

SAMEN feest!  
 
Vrijdag 25/11 was het 
tijd om de (over-)
grootouders wat extra 
quality time met hun 
kleinkinderen te geven. 
Iedereen werd uitgeno-
digd om in de namiddag, 
met een tasje koffie of 
thee en een gebakje,  
samen BINGO te spelen. 
 
De prijzen: eigen gekweekte plantjes door onze 
kinderen én als hoofdprijzen 'het meter-/
peterschap van een Leefschoolboom'.  

 
Wat een opkomst!  

Bedankt aan alle aanwezige (over-)
grootouders om er zo een gezellige, leuke 
namiddag van te maken met onze kinderen.  
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Wist-je-dat... 

 

 

 

… meester Flor samen met de 
papa van Remi en Suzie op  
zaterdag 26 november maar 
liefst 23 bomen geplant heeft!  
 

Bomen die we gesponsord  
kregen van ouders en vervoerd 
werden door juf Petra! 

 

 
 
 
 
 
 

 
… er 29 boompalen in de auto van Linsy 
passen? 
 
Maar dat er dan maar weinig plaats over 
is voor Flor...  
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ACTIVITEITENKALENDER DECEMBER 2022 

 

December 2022 

Do 1   

Vr 2  Consulten CLB voor L1-L4-L6 

Za 3 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::  

Zo 4 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::  

Ma 5   

Di 6 Sinterklaas en zijn Pieten 

Wo 7   

Do 8   

Vr 9 Atelier 

Za 10 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::  

Zo 11 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::  

Ma 12   

Di 13  

Wo 14   

Do 15   

Vr 16 MEGA-fuif voor L6 

Za 17 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::  

Zo 18 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::  

Ma 19   

Di 20   

Wo 21   

Do 22   

Vr 23 Gezellige dag – Dag van de leerling 

Forum 
Za 24 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::  

Zo 25 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::  

Ma 26 Kerstvakantie:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::  

Di 27 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::  

Wo 28 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::  

Do 29 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::  

Vr 30 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::  

Za 31 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::  


