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Leefschoolnieuws 
- januari 2023 - 

 

Welkom in het Leefschoolnieuws van januari.  

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 
 
Ik wil jullie in de eerste plaats het beste wensen 
voor het nieuwe jaar. Dat het een jaar vol vreugde, 
genieten, een goede gezondheid, en vooral veel  
SAMEN mag zijn. 
 
Na een deugddoende vakantie staat iedereen al terug 
te popelen om aan de slag te gaan.  
De voorbije maanden konden we alles zien groeien, 
zowel onze leerlingen als onze school. 
We kijken dan ook heel erg uit naar wat de volgende 
maanden ons nog mogen brengen! 
 
 
 
 

 

Woordje van... 

… Ouderraad  
 
We willen jullie vanuit de ouder-
raad allemaal het beste wensen 
voor 2023 en we hopen dat we 
alle ouders nog veel mogen  
ontmoeten op school. We blijven 
ons verder inzetten om de ouder-
raad verder te laten groeien zo-
dat we nog meer kunnen inzetten 
op het SAMEN-verhaal en we de 
school kunnen ondersteunen waar 
nodig. 

 
 

Onze volgende vergadering is op 
donderdag 12/01. Iedereen  
welkom! Laat Linsy iets weten als 
je er graag bij bent. 
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Op 6 december mochten we de Sint & zijn Pieten verwekomen op onze school.  
Iedereen wachtte hen buiten vol ongeduld op om dan samen in de zaal liedjes te 
zingen en koekjes te krijgen! 
De Sint nam rustig de tijd om met iedereen een babbeltje te doen en had ook een 
lekkere verrassing bij voor iedereen.  

Daar is de Sint! 
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Op vrijdag 9 december stond er een atelier op het 
programma. We doen dan telkens een oproep naar 
(groot-)ouders, familie, vrienden, … die tijdens 
korte workshops iets aan onze kinderen willen 
komen leren/tonen. 

We konden rekenen op de grootmoeder van Suzie & 
Remi die onze kinderen leerde vingerhaken en de mama 
van Naomi & Reena zorgde voor een onstpannende  
sessie yoga. 

Verder konden onze kinderen ook kiezen tus-
sen houtbewerking waarbij ze bordjes maak-
ten voor in de moestuin, marmertechniek en 
vouwtechniek om zelf wenskaarten te maken 
en een bakatelier bij de kleuters.  

Atelier 
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Streekfonds Oost-Vlaanderen  

 
Afgelopen periode dienden we als school een projectaanvraag in bij het 
Streekfonds Oost-Vlaanderen.  
 
We hebben als doel om vooraan ons schoolterrein, een samen-moestuin én 
een plaats voor ouders, familie, buren en vrienden te creeëren. Fruitstru-
iken waar iedereen kan van plukken, een grote tafel waar onze kinderen aan 
kunnen werken en ontdekken, banken om koffieklets te houden, …  
 
We zetten in op een gezellige plek mét duurzame materialen. Zoiets kost 
natuurlijk veel geld, daarom dienden we deze aanvraag in. Ik ben dan ook  
bijzonder blij om te kunnen aankondigen dat ons pro-
ject goedgekeurd werd.  
 
De concrete uitwerking start in het voorjaar én we 
houden jullie zeker op de hoogte.  

SAMEN lukt het ons wel! 
 
Meer info?  
https://
streekfondsoostvlaanderen.be/ 

Geef een boost aan je lokaal project 

Streekfonds Oost-Vlaanderen versterkt lokale projecten met focus op mens en 
omgeving. We verbinden schenkers en doeners in een inspirerend en actief 

netwerk en realiseren concrete impact in jouw buurt. 
Maak jij mee het verschil? 

Dichtbij waar we wonen, leven en werken 

Omdat we geloven in de kracht van lokale en regionale netwerken zijn er vijf 
werkingen:  in elke regio bouwen we communities met mensen die lokale initia-

tieven indienen en ondersteunen. 

We gaan op zoek naar lokale projecten met een positieve impact die inspelen 
op een maatschappelijke uitdaging. Een onafhankelijke jury maakt een keuze uit 
alle voorstellen. Geselecteerde projecten houden een crowdfundingcampagne 
via de website van Streekfonds Oost-Vlaanderen. Zo verzamelen ze een groep 
supporters rond hun projectidee. Het opgehaalde budget wordt verdubbeld door 
het Streekfonds Oost-Vlaanderen met maximum € 5.000.  
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Wist-je-dat... 

 

… er op 20 januari een nieuw atelier op de planning staat? 

 We zijn altijd op zoek naar leuke/toffe/interessante workshops!  
 

Denk je dat jij iets aan onze kinderen kan bijbrengen, of twijfel je nog?  
Check even bij Linsy! 

 

…  we op school echt wel proberen om minder afval te produceren? 
 
Helpen jullie mee? 
 
 Gebruik een herbruikbare drinkfles, 

geen wegwerpflesjes. 
 Boterhammen in een brooddoos of 

herbruikbare boterhamzak, geen  
plastic zakje/folie… 

 Gebruik niet te veel doekjes om je 
handen af te drogen. 

 Breng je toch een koek mee voor na je 
boterhammen, 
stop die thuis al 
in een doosje. 
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ACTIVITEITENKALENDER DECEMBER 2022 

 

Januari 2023 

Zo 1 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::  

Ma 2 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::  

Di 3 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::  

Wo 4 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::  

Do 5 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::  

Vr 6 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::  

Za 7 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::  

Zo 8 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::  

Ma 9   

Di 10   

Wo 11   

Do 12 Zwemmen Leefschool L1-L4 Les 1 

Vr 13   

Za 14 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::  

Zo 15 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::  

Ma 16   

Di 17   

Wo 18   

Do 19 Groeiboek DW 2 + Oudercontact 

Vr 20 Atelier 

Za 21 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::  

Zo 22 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::  

Ma 23   

Di 24   

Wo 25   

Do 26 Gedichtendag 

Vr 27 CC BELGICA leefgroep 2 ‘Sprookjes enzo – Kat met laarzen’ 

Za 28  

Zo 29 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::  

Ma 30   

Di 31   


