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Leefschoolnieuws 
- november 2022 - 

‘Strike a pose!’ 

woensdag 9/11 

        = schoolfotograaf  

Welkom in het Leefschoolnieuws van november.  

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! 

 
SAMEN verkochten we maar liefst  

450 kg wortels! 

Bedankt voor jullie enthousiasme  
bij onze wortelverkoop!! 

 

 

Onze recepten staan online:  

scan de QR-code die je 
op de zak kan vinden  

surf rechtstreeks naar 

LeefschoolDendermonde.be 
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… Linsy 
 
Beste ouder(s), familie en vrienden 
 
De eerste periode van het schooljaar ligt al achter ons, en ik 
hoop dat jullie er net zo hard van genoten hebben als wij. 
Iedereen heeft de voorbije periode al hard gewerkt en/of  
gespeeld en is misschien wel wat toe aan vakantie. 
 
De voorbije maand was er één vol spektakel. Dieren in Leef-
groep 1, middeleeuwse activiteiten in Leefgroep 3, een  
tandenonderzoek in Leefgroep 2 en onze ecologische  
voetafdruk in Leefgroep 4. 
 
Het was ook een spannende periode voor onze leerlingen van 
het lager, zij kregen de 1ste keer de hernieuwde versie van 
hun ‘Groeiboek’.  
 
We gebruiken de komende dagen om onze batterijen terug op 
te laden én nieuwe ideeën te laten groeien.  
Volgende maand staan er terug grootse projecten op de  
planning zoals de ‘grote plant dag’ en het grootouderfeest. 
 
We zien jullie graag terug op maandag 7 november,  
prettige vakantie!  
 
 
… Ouderraad  
 
Langs deze weg even een bedankje voor de hulp bij de  
voorbije activiteiten. Hoe leuk is het om steeds toch enkele 
enthousiaste ouders te vinden die willen bijspringen. Zo zie je 
maar, je hoeft daarom niet naar vergaderingen te komen of 
bij elke activiteit paraat te staan, af en toe eens ‘helpende 
handen’ zijn, wordt immens gewaardeerd! 

 

Tijd om eens ‘te blinken’ zoals een pauw! 

 
Wie toch graag eens aan een vergadering 
deelneemt, de volgende is gepland op  
10 november om 19.00u. 

Woordje van... 
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Doel  

 500 stuks hagen planten   

 voorbereiden van de moestuin  

 insectenhotels bouwen  

Dagverloop:  

8.30u   verzamelen op de speelplaats + briefing + verdeling in groepen 
9.00u   start activiteiten:  
   afmeten en graven van de plantgaten  
   insectenhotels bouwen 
   ophalen materialen + voorbereiden moestuinbedden 
    
10.10u  pauze (wij voorzien een gezond tussendoortje) 
10.25u vervolg activiteiten 
12.05u gezamenlijk afsluiten + lunch (eigen lunch voorzien) 

12.30u planten van hagen 

 

Wat hebben we nodig? 

 vrijwilligers (ouders, grootouders, familie, buren, 
vrienden, …) 

 spades, scheppen, kruiwagens, grote gieters,  
hamers en snoeischaren    

  

De grote plantdag! 
 

- woensdag 23 november - 

Meld je aan via  
Smartschool of  
spreek Flor aan! 
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Nieuws uit Leefgroep 1 

Ook Theo en James kwamen op bezoek.  Ze lieten ons hun 
beste “truckjes” zien. We ontdekten wat een hondje eet 
en drinkt. En wat we allemaal nodig hebben om honden te 
verzorgen. 

We mochten de honden uitlaten tijdens de speeltijd. 

We mochten op bezoek naar de boerderij van 
Jens, Joppe en Jenne. 

De kleuters konden de stieren voederen, het 
paard aaien en brachten ook een bezoekje aan 
het kippenhok. 
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Nieuws uit Leefgroep 1 

Opdracht in onze bouwhoek:  
bouw een hok voor de dieren. 

Onze kleuters bedachten zelf deze  
creatieve dierenhokken. 

We hadden ook een schildpad op bezoek in onze 
klas.  

We gingen zelfstandig aan de slag tijdens het  
mini-onderzoek van de schildpad. 
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Nieuws uit Leefgroep 2 

Project ‘De tanden’ 

We mochten onze eigen tanden en 
boekjes meebrengen. Die hebben 
we bekeken en onderzocht. Daar-
na hebben we tanden gemaakt uit 
klei. We hebben geleerd welke 
tanden er zijn en waar ze voor 
dienen. We hebben ook een 
groepswerk gemaakt om te laten 
zien hoe je je tanden moet  
poetsen. 

Noah 

Sportdag ‘Kronkeldiedoe ‘ 

We hebben 3km moeten stap-
pen naar de sporthal van St-
Gillis. Daar hebben we allemaal 
sporten en spelletjes gespeeld. 
Het leukste waren de klimmuur 
en het springkasteel. Gelukkig 
werden we met de auto opge-
haald want onze benen deden al 
wat pijn. 

Mohammed 
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Nieuws uit Leefgroep 3 

De laatste weken hebben we al 
veel geoefend op verdubbelen 
en verenkelen.  
 
Het 3de leerde tijdens wiskun-
de meer over stambreuken en 
het 4de leerde gelijknamige en 
gelijkwaardige breuken kennen. 

Vorige week was het onze  
middeleeuwse markt. Het was 
een echt succes! Bedankt aan 
iedereen die is langsgekomen 
en ook aan de mama’s die ons 
leerden brood, kaarsen en 
taart maken! 

Afgelopen dinsdag deden we opnieuw mini-onderzoekjes over een provincie 
in België. Dat was deze keer West-Vlaanderen.  

 
Zo leerden we meer over bekende  
inwoners uit deze provincie, enkele  
weetjes, rivieren die daar stromen,  
bekende bezienswaardigheden… 



 8 

 

  8 

Nieuws uit Leefgroep 4 

 Momenteel leren we in Leefgroep 4 
hoe we onze ecologische voetafdruk kunnen 
verkleinen.  

 We gingen eerst onszelf testen op een 
online test. Onze resultaten schommelden 
tussen de 8 en 4 ha per gezin.  

 

In het algemeen dus nog veel te veel. Dit kan je doen om jouw E.V.A. te ver-
kleinen: meer stappen of fietsen i.p.v. met de auto rijden, minder reizen met 
het vliegtuig, meer groene energie gebrui-
ken, beter sorteren, minder nieuwe dingen 
kopen maar hergebruiken en minder dier-
lijke producten eten.  

Nikita, Johanna en Liesl openden voor een 
dag een Vegan restaurant: ‘Vegano met de 
v’. We konden smullen van pompoensoep,  
lasagne en appeltaart.  
Het was super lekker…..en vooral lekker 
plantaardig  
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Nieuws uit Leefgroep 4 

Leefgroep 4 ging op 4 oktober naar Buggenhoutbos.  

 
Daar kregen de leerlingen instructies over hoe je je 
kan oriënteren op een kaart of op de zon. Met kaart 
en kompas trokken we het bos in.  
De groep van Henry kwam als eerste aan.  

Proficiat boslopers!  

In onze vrije teksten schreven 
we enkele woorden met de ‘c’ 
fout. Op het leerplein kregen 
we oefenkaartjes met de juiste 
cactus- en citroenwoorden.  
Nadien moesten we een tekst 
schrijven met minstens  
7 ‘c’-woorden.  
Kan jij ze allemaal vinden??  
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Oproep  

Vrijdag 18 november = Atelier 
 
Wie wil er graag eens een atelier geven? 

 
Ga eens langs bij 
Linsy om je 
voorstel te  
bespreken, 
(bijna) alles kan! 
 

Leefgroepbabbel 

Op donderdag 20 oktober ging de 1ste editie van de Leefgroepbabbel door. 

We kozen ervoor om alle ouders samen te brengen omdat er toch wel wat puntjes op de 
planning stonden die voor iedereen interessant zijn. 

Zo hadden we het over de grote plantdag en de realisatie van de buitenruimte èn werd 
het nieuwe groeiboek van onze school uitgelegd. 

Bedankt aan de aanwezige, enthousiaste ouders! 

Hou de kalender in de gaten voor de volgende Leefgroepbabbel zodat je niets mist! 
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Wist-je-dat... 

 

… juf Valerie na de herfstvakantie niet enkel de klasleerkracht is van Leefgroep 4 maar 
ook onze eigen juf niet-confessionele zedenleer? 

 Zij zal voortaan instaan voor de lessen zedenleer op woensdagvoormiddag,  
 voor onze leerlingen van L1 tot en met L6. 

… onze leerlingen van L6 begonnen zijn aan de MEGA-lessen? 
 

= Mijn Eigen Goed Antwoord  
 

De leerlingen krijgen 2 lessen van een agent van onze lokale politie:  
 Het hoofddoel van M.E.G.A. is kinderen in staat te stellen  
 positieve en gezonde keuzes te maken voor zichzelf. Niet alleen voor 
 lichamelijke gezondheid, maar voor het hele welzijn en welbevinden. 
 M.E.G.A. besteedt veel aandacht aan het ontdekken en stimuleren van 
 sociale vaardigheden die leerlingen helpen om die keuzes te maken. 
 Leerlingen worden aangemoedigd om samen op zoek te gaan naar een zin
 vol perspectief. Het doel op lange termijn is jongeren in staat te stellen 
 op elk vlak gezonde beslissingen te nemen, dus ook in ver
 band met risicogedrag, genotsmiddelen, omgaan met  
 informatie via het internet, sociale druk ..  

  
Het project wordt afgesloten met de  

  M.E.G.A.-fuif op 16 december. 
  

 

… de leerlingen van Leefgroep 3 deelnemen aan de Geronimo Stilton 
Leeschallenge? 

  Geronimo Stilton daagt alle scholen in Vlaanderen en Nederland 
 uit voor een heuse leeschallenge.  

  Kinderen worden gemotiveerd om te lezen en actief met hun     
 boek aan de slag te gaan.   

  Naast het leesplezier maakt de klas ook kans op een boeken
 pakket. 



 12 

ACTIVITEITENKALENDER NOVEMBER 2022 

 

November 2022 

Di 1 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::  

Wo 2 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::  

Do 3 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::  

Vr 4 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::  

Za 5 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::  

Zo 6 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::  

Ma 7   

Di 8  CC Belgica Leefgroep 2: Film—Ook muizen gaan naar de hemel 

Wo 9 Schoolfotograaf 

Do 10 Werelddag van de wetenschap voor Vrede & Ontwikkeling 

CC BELGICA leefgroep 4: Post uit Hessdalen – Man Strikes Back 

Vr 11 Wapenstilstand :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::  

Za 12 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::  

Zo 13 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::  

Ma 14 
MEGA-les 2 L6 

Di 15   

Wo 16   

Do 17   

Vr 18 Atelier 

Vaccinaties L1 en L5 - CLB 

Za 19 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::  

Zo 20 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::  

Ma 21 Start voorleesweek 

Di 22   

Wo 23 De grote plantdag! 

Do 24   

Vr 25 Grootouderfeest 

Za 26 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::  

Zo 27 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::  

Ma 28   

Di 29   

Wo 30   
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   Hou onze facebookpagina in het oog!    

 

 
We wensen je een fijne herfstvakantie  

en zien je graag terug  

op maandag 7 november! 


