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Leefschoolnieuws 
- februari 2023 - 

 

Welkom in het Leefschoolnieuws van februari.  

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 kinderen, ouder(s), familie en vrienden 
 
Terug naar school komen na een vakantie vol feestdagen is 
soms niet zo evident… Maar ik kan jullie geruststellen, hier 
was daar niets van te merken!  
Iedereen kwam uitgerust, enthousiast en leergierig terug 
naar school.  
 
De eerste maand van het nieuwe jaar is werkelijk voorbij  
gevlogen, nieuwjaarswensen lijken al zo lang geleden. Voor we 
het beseffen, is de lente alweer in het land en zien we de  
eerste plantjes verschijnen in onze samen-moestuin! 
 
Maar toch moeten we ook af en toe eens de tijd nemen om te  
onthaasten, stil te staan bij dingen die ons gelukkig maken. 
Onze leerlingen deden dit ook tijdens gedichtendag, verderop 
in ons Leefschoolnieuws kan je hiervan mee genieten.  
 

 
 
 

Woordje van... 

Jij 
Die koestert wie moet koesteren, 
voedt wie moet opvoeden, 
hecht aan het hechten, 
zorgt voor wie moet ontzorgen, 
 
legt in iedere speelhoek, 
tussen plastic dieren, treinen, 
op een vertelkussen, in een poppenbedje 
 
een heel klein stukje dons. 
 
Daar groeien vleugels 
die onder de vleugels nemen 
of vrolijk uitfladderen. 
 
Daar bouw je een nestje 
voor een stem die lief in slaap moet zingen, 
maar die soms ook zegt wat er gezegd moet worden. 
 
Je bent hun vleugels, vliegen, fluiten. 
Je wilt tillen, tonen, stuwen. 
Je bent de zachtste kampioen. 

Lies Van Gasse 
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Nieuws uit Leefgroep 1 

We oefenen op duo-werk:  
we kijken samen naar de prent en  
vertellen aan elkaar wat we zien.  

We ontdekken 
verschillende 
soorten blokken  
en  
bouwtechnieken.  

Nieuws uit Leefgroep 1 

We zijn gestart met een  
‘Wist-je-dat-ronde’  
om de actualiteit in de klas te 
brengen. 
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Nieuws uit Leefgroep 1 

 

Vanaf januari hebben we  
geleerd dat maandag de eerste, 
dinsdag de tweede dag......is in 
de rij.  
We zoeken elke dag het cijfer 
en het juiste aantal stippen.... 
we hangen het cijfer in de rij. 

De oudste kls bekijken elke dag het cijfer op de scheur-
kalender en zoeken het zelfde aantal stippen en het cijfer, 
dus van 1 tot 10.  
Wie komt net voor en wie komt net na… wie zijn de buren? 
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Nieuws uit Leefgroep 2 

Samen leren op het leerplein.  

We ontdekken de leerdoos, maken  
afspraken en leren van elkaar.  
Oefenen is leuk! 

 

Voorbereiden natuurkring: samen 
een dierenpaspoort maken. 
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Nieuws uit Leefgroep 2 

Op weg naar zelfstandig werken.  

 Is mijn hoofd en mijn werkplek rustig? 
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Nieuws uit Leefgroep 3 

Nieuwe kringafspraken door de leerlingen 
 
In de kring mogen we vanaf nu de naamkaartjes volledig vanboven hangen. 
Daarvoor was dat nog niet want dan moest je jouw kaartje hangen bij het pas-
sende onderwerp waarover je wou praten. Door de naamkaartjes bovenaan te 
hangen, komen de kinderen nu in volgorde aan beurt. Wij vinden dat een goede 
beslissing. Zelfs beter dan goed! 

Othman en Julien 

 
Wij maken windmolens en windturbines 

Op maandagnamiddag maakten we 
windmolens en turbines in de klas. 
Eerst maakten of zochten we een 
plan. Dit deden we al op vrijdag.  
Als het plan klaar was, keken we 
welk materiaal we van thuis moes-
ten meenemen. Eén van de groepjes 
had rietjes, satéstokjes, karton, 
hard papier en keukenrol nodig.  
Dit maakten ze aan elkaar vast met 
plakband. Dan was het klaar om te 
testen! 

Joppe en Anas 
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Nieuws uit Leefgroep 3 

De boektassenchecker 

De kinderen van leefgroep 3 maken sinds de laatste vakantie samen hun boekentassen. 
Dit doen ze in de kring net voor ze naar huis gaan. De juf kiest elke dag één persoon die 
de checker is. De checker neemt dan de checklist en overloopt alles wat we mee naar 
huis moeten nemen. Hij controleert ook of iedereen alle spullen mee heeft. We doen dit 
samen zodat we niets vergeten. Als we klaar zijn dan kiest de checker wie naar buiten 
mag. De bedoeling is dat we over enkele weken zonder de checker (en de juf) onze boe-
kentas alleen kunnen maken. 

Safia en Rima 

Groene en grijze energie 

Wij in leefgroep 3 leerden over energie tijdens ons project. Groene energie is goed voor 
de natuur en grijze niet. Stuwdammen, windturbines en zonnepanelen vallen onder groe-
ne energie. We zeggen dat de energie groen is omdat zon, water en wind nooit op zullen 
geraken en ze zijn ook gratis. Grijze energie is bijvoorbeeld kerncentrales, olie en aard-
gas. Deze zijn minder goed omdat ze ooit op zullen geraken en ze zijn ook vervuilend 
voor de natuur. Wij vinden de grijze energie niet zo tof.  

Warre en Gilliano 

Gedichtendag 

Voor gedichtendag schreven we 
samen met de klas een gedicht. El-
ke leerling schreef één zin naar 
keuze. Zo kwamen we tot een wel 
heel originele tekst! Rima maakte 
hier ook nog een leuke tekening bij. 
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Nieuws uit Leefgroep 4 

 

Elke week voeren we een reken-
onderzoek uit. Deze week ont-
dekten we ruimtefiguren.  
We zochten figuren in de klas 
en mochten er dan enkele  
afdrukken met verf.  
Zo kwamen we te weten dat er 
ruimtefiguren zijn met alleen 
maar veelhoekvlakken en  
andere niet.  
Een kubus en balk hebben 6  
zijvlakken.  
We kregen de opdracht om er 
eentje te vormen met  
papier. Je kan de resultaten 
van ons rekenonderzoek hier op 
de foto zien.  

 

Onze leerlingen beginnen nu voor Frans aan contact 9. 

L5: vragen en zeggen hoe laat het is; vragen en antwoorden 
geven i.v.m. opstaan, ontbijten en vertrekken naar school; 
spreken over de klas; vragen en zeggen waar iemand zich be-
vindt; iemand beschrijven; kleuren benoemen. 
Min taalboetiek: de nabije toekomst, meervoud van lidwoor-
den en zelfstandige naamwoorden, het bijvoeglijk naam-
woord. Er was ook een herhaling van contact 5 tot en met 8. 

L6: spreken over kleding en mode, kleren benoemen en kiezen in een winkel, spreken 
over feesten en feestdagen, de datum uitdrukken, de getallen tussen 100 en 1000, 
spreken over activiteiten in een zwembad, gewoontes uitdrukken, gevoelens uitdruk-
ken. 
Mijn taalboetiek: de ontkenning, bijvoeglijke naamwoorden, het werkwoord 'faire' 
en 'ouvrir', werkwoorden op -re. We herhaalden contact 5 tem 8. 

We hebben weer veel bijgeleerd. We oefenen vaak met het schrijfplankje of met de 
laptop. Dit gebeurt in duo of individueel. 

We eindigen de les vaak met een liedje of een dansje. 
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Nieuws uit Leefgroep 4 

Geïnspireerd op poëzieboekjes die we in de leeslesjes onder de loep namen.  
We ontdekten rijmwoorden, rijmschema’s, herhaling en ook een omgekeerd gedicht.  

 
Veel leesplezier! 
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Nieuws uit Leefgroep 4 
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Het Nieuwsblad 23/01/23 

Chefs for Charity  

organiseren soepbede-

ling in kleuterscholen 
DENDERMONDEDe Chefs for Charity uit Dendermonde hebben beslist 

om zich met een volgende galadi-
ner in te zetten voor ‘de kleinsten 
en armoede’. Startschot van hun 
actie werd maandag gegeven in de 
Dendermondse kleuterscholen 
waar ze soep uitdeelden. 

 

 

 

 

 

 

 

Soep voor alle kleuters! 

 

Een paar jaar geleden verenigden enkele Dendermondse restauran-

tuitbaters zich tot Chefs for Charity. Samen koken ze voor gasten en 

de opbrengst van dat galadiner gaat naar het goede doel. Ook dit 

jaar komt er zo’n galadiner aan. Dat zal deze keer plaatsvinden in 

feestzaal Hof ter Velden in Baasrode, op paasmaandag 10 april. “De 

opbrengst willen we deze keer naar kinderen in armoede laten 

gaan”, zegt Lesly Volkaert van de Chefs for Charity. “Gezinnen krij-

gen het financieel moeilijker door de crisis en we willen ons steentje 

bijdragen voor de allerkleinsten. Daarom zal de opbrengst verdeeld 

worden aan de kleuterscholen in Dendermonde en de vzw Vergeet 

De Kinderen Niet.” 
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Nieuwe procedure: inschrijven 

 

 

 

 

 

Stap 1 

Start inschrijvingen 

voor kinderen      

geboren in 2021 met 

broers en zussen bij 

ons op school: 

   16 januari -  

   10 februari 

> Zij hebben voorrang! 

Stap 2 

Kijk- en infomoment   

in onze kleuter-

school 

  Zaterdag 4 februari 

14.00 - 16.30 

Stap 3 

Aanmelden via 

www.naarschoolin 

dendermonde.be 

  28 februari - 21 maart 

Maak een top 3 van 

je voorkeurscholen 

> Kies jij voor onze 

school bovenaan op            

nummer 1? 

Stap 4 

Je krijgt bevestiging 

via mail of brief met 

ticket voor onze 

school 

  21 april 

Stap 5 

Je kan een afspraak 

maken in de school 

van jouw voorkeur 

  24 april - 15 mei 
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Wist-je-dat... 

 

… het soms wel eens modderig kan zijn in onze tuin? 

  Breng een paar reserveschoenen/laarzen en een broek mee naar school,  
  zo ga je steeds met propere voeten naar huis.  

 

 
...het op donderdag 9 februari dikketruiendag is!  
 
Het thema luidt #iktrekhetmijaan, want wat we 
kunnen doen voor het klimaat, gaat zoveel  
verder dan een dikke trui aantrekken en de  
verwarming lager zetten.  
 

 
 
Stijgende energieprijzen, lange 
periodes van droogte, overstro-
mingen… tonen ons dat we het 
anders moeten aanpakken. 
Steeds meer mensen zetten zich 
daarom in voor een gezonder kli-
maat. En dat mag gezien worden!  
 

 

… het op donderdag 9 februari  
ook Leefgroepbabbel is! 

We hebben heel wat te vertellen en verwelkomen dan 
ook graag iedereen om 19.00u in de groene zaal.  
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ACTIVITEITENKALENDER FEBRUARI 2022 

 

Februari 2023 

Wo 1   

Do 2 Zwemmen Leefschool L1-L4 Les 4 

Vr 3 Forum 

Za 4 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::  

Zo 5 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::  

Ma 6 Facultatieve verlofdag 

Di 7   

Wo 8   

Do 9 Zwemmen Leefschool L1-L4 Les 5 

Leefgroepbabbel 2 – 19.00u 
Vr 10 Start van de week tegen pesten 

Za 11 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::  

Zo 12 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::  

Ma 13 Zwemmen L4 Les 5 

Di 14   

Wo 15   

Do 16 Zwemmen Leefschool L1-L4 Les 6 

Vr 17 Gezellige dag 

Atelier  
Za 18 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Zo 19 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::  

Ma 20 Krokusvakantie :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::  

Di 21 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::  

Wo 22 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::  

Do 23 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::  

Vr 24 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::  

Za 25 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::  

Zo 26 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::  

Ma 27   

Di 28   


