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Inschrijven voor schooljaar 2020-2021: NIEUWE leerlingen 
 

 

GBS Leefdaal   Nummer 7 |  
   2 februari 2020 

Beste ouders, 

 

De eerste schooldag van februari is het instapdag en teldag. Het aantal 
leerlingen van die dag bepaalt de organisatie van volgend schooljaar. 
Op maandag 3 februari 2020 zijn we met 415 leerlingen: 155 kleuters en 260 
kinderen in de lagere school.  
We danken alle ouders voor het vertrouwen in onze school. 
 

Met de regenachtige winterdagen kwam ook de griep naar onze school. 
Ondanks de zieke leerlingen en leerkrachten staan er heel wat activiteiten op 
het programma. Je leest er meer over in deze nieuwsbrief. 
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Vijfde leerjaar: Het land van Calcimus 
 

Tussen 3 en 14 februari 2020 werken en spelen de kinderen van het vijfde leerjaar 
rond gezonde voeding met het educatief spel “Het land van Calcimus”.  
 

“Het land van Calcimus” helpt leerkrachten van de lagere school al sinds 1998 te 
werken rond gezonde voeding. Het vertrouwde educatieve project werd in 2017 
vernieuwd. Koning Calcimus neemt de kinderen mee op ontdekking doorheen zijn 
land en leert hen dat een gezonde voeding met een gezonde portie melk of 
melkproducten, voldoende groenten en fruit èn beweging belangrijk voor hen is. 
Scholen kunnen de spelkoffer een week lang gratis ontlenen.  
 

Vierde leerjaar: naar het Africamuseum 
 

Op dinsdag 4 februari 2020 brengen de kinderen van het vierde leerjaar B (juf Ingrid en juf Kris) een bezoek aan 
het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika in Tervuren.  
Op donderdag 6 februari 2020 is het de beurt aan de kinderen van het vierde leerjaar A (juf Marijke) om naar 
Tervuren te gaan. 
Ze volgen er de workshop “Cultuur en samenleving”. In deze workshop gaat de aandacht naar het leven van 
kinderen in Centraal-Afrika. De leerlingen ontdekken op welke manier volwassenen kennis, levenswijsheid en 
vaardigheden doorgeven aan de volgende generatie. Net zoals hier bij ons maar toch ook een tikkeltje anders … 
 

v Vertrek: rond 9 uur aan de school  
v Terug: na de middag op school. 
v Kostprijs: 5,50 euro (via de maandelijkse facturatie) 
v Meebrengen: De kinderen brengen een lunchpakket mee en eten pas na 
terugkomst op school. Er kunnen die dag geen warme maaltijden besteld worden. 

Voor het vervoer maken we gebruik van De Lijn (317). De halte van deze buslijn bevindt zich aan de 
Tervuursesteenweg. De kinderen dragen hun fluovestje van de school. 
 
 

Zesde leerjaar: studiekeuze … wat nu? 
 

Onze zesdeklassers bereiden zich voor op het secundair onderwijs met een aantal speciale activiteiten. 
* Op dinsdag 4 februari 2020, voor het zesde leerjaar B, en op vrijdag 14 februari 
2020, voor het zesde leerjaar A, gaan ze een halve dag les volgen in het ASO, op 
uitnodiging van het Heilig Hartcollege van Tervuren.  
* In de loop van de maand maart krijgen ze in de klas dan uitleg van onze CLB-
medewerkster over het reilen en zeilen in het secundair onderwijs.  
           

Derde leerjaar: Technopolis on Tour 
 

Op donderdag 6 februari 2020 trekken de kinderen van het derde leerjaar naar Leuven (Groep T) voor de 
wetenschapsshow van Technopolis.  
Tijdens de wetenschapsshow van Technopolis raden de leerlingen zelf de afloop van de verschillende 
experimenten. De Technopolis-edutainers schakelen de hulp van de kinderen in bij een heleboel proefjes. 
Achteraf komt de wetenschappelijke uitleg, op een duidelijke manier gebracht. 
Geen enkele leerling komt buiten zonder iets geleerd te hebben over wetenschap en technologie! De proeven 
en uitleg zijn afgestemd op het niveau en de leeftijd van de leerlingen en sluiten aan bij het behalen van de 
eindtermen.  

Vertrek: na 9 uur (met De Lijn)          Terug: na de middag op school (met De Lijn) 
Kostprijs: 3 euro (via de maandelijkse facturatie)  
Meebrengen: De kinderen brengen een lunchpakket mee en eten pas na 
terugkomst op school. Er kunnen die dag geen warme maaltijden besteld worden. 
De kinderen dragen het fluovestje van de school. 
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Vijfde leerjaar: duo-theater met MOOSS 
 

Donderdag 6 februari 2020 wordt een drukke dag voor onze vijfdeklassers. Ze volgen die dag 2 workshops in de 
Vlieg-In. 
1) Maffe maffia 
Theater met weinig gesproken tekst, met veel drama en bliksemende ogen. Je ziet zo de scènes uit maffia-films, of 
Sherlock die iedereen indringend aankijkt en traag en nadrukkelijk spreekt. Je zoekt naar spanning, naar hoe lang 
een stilte kan duren en toch boeiend kan zijn. En uiteraard speel je de meest spectaculaire maffiascène ooit! 
2) Superhelden kakken ook  
Wat doen superhelden wanneer ze de wereld niet hoeven te redden? Een krantje lezen 
in de ochtend misschien. Uitzieken in bed van een griepje. Of hebben superhelden ook 
wel eens last van verveling? Wat als deze stoere helden ook een grote angst hebben. 
Misschien heeft Spiderman wel schrik voor spinnen en staat Batman liever niet op hoge 
ladders te wiebelen. Of wat als Batman en Robin eigenlijk verliefd op elkaar zijn? Door 
middel van allerlei theateropdrachten, zowel fysiek als tekstueel, creëer je je eigen 
superheld en bedenk je zijn of haar krachten. Je verzint te gekke avonturen en vreemde 
belevenissen en ontdekt dat superhelden met een klein hartje ook keistoer kunnen zijn. 
De activiteiten vinden plaats tijdens de lesuren in GC De Vlieg-In. 
Kostprijs: 8 euro (via de maandelijkse facturatie) 
 

Zesde leerjaar: kennismaken met ReptiSchool 
 

Op dinsdag 18 februari 2020 komt Reptischool naar onze school voor de 
kinderen van het zesde leerjaar. 
 

ReptiSchool wil kinderen kennis laten maken met deze prachtige dieren en het 
algemene beeld van reptielen als vieze, nutteloze en gevaarlijke dieren uit de 
wereld helpen.  

Bij de workshops wordt een heel gamma aan exotische dieren aan de kinderen voorgesteld. Deze dieren komen 
allen uit de klasse van de reptielen of de amfibieën. Zo komen niet alleen verschillende hagedissen-, slangen-, 
schildpaddensoorten en soms zelf krokodilachtigen aan bod, maar ook kikkers en salamanders! 
Bij het voorstellen van deze fantastische dieren wordt er steeds een deskundige uitleg gegeven, welke aangepast 
is aan de leeftijd van de kinderen. Alles draait tevens rond het ‘hands-on’ contact met de dieren. Iedereen krijgt de 
kans om de dieren van dichtbij te bekijken en zelfs aan te raken! 
Opgelet:  
ReptiSchool brengt mensen niet in contact met gevaarlijke reptielen zoals gifslangen! 
Alle dieren die gebruikt worden tijdens workshops zijn kindvriendelijk, ziektevrij en 
veilig! Ook zijn alle begeleiders ware specialisten met jarenlange ervaring! 
 

De activiteit vindt plaats op school tijdens de lesuren. 
Kostprijs: 10 euro (via de maandelijkse facturatie) 
 

Kleuterschool: sportdag 
 

Onze sportzaal wordt op donderdag 20 februari 2020 omgebouwd tot een 
groots en uitdagend speelparadijs voor onze kleuters. 
 

Organisatie Sportis laat de kleuters zo tal van motorische basisvaardigheden 
oefenen en ontwikkelen. Er worden verschillende speelhoeken voorzien: 

mobielen voor kleuters, springkastelen, klim- en klauterparcours, bouwen en puzzelen, overbrengspelen, 
evenwichtsmateriaal … 
De activiteit vindt plaats in de sportzaal tijdens de lesuren. 
Kostprijs: 5 euro per kind (via de maandelijkse facturatie). 
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Eerste en tweede leerjaar: naar de film 
 

Op vrijdagvoormiddag 21 februari 2020 is er voor het eerste en tweede leerjaar een speciale voorstelling van 
“Wickie en het Magische Zwaard”, een Nederlands gesproken animatiefilm, in de Kinepolis te Leuven. 

 

In Wickie en het Magische Zwaard wilt Wickie maar al te graag mee met 
zijn vader op avontuur! Alleen ziet Halvar dat helemaal niet zitten, hij 
vindt Wickie nog veel te jong. Alles verandert echter wanneer Wickie’s 
moeder Ylva door een magisch zwaard verandert in een gouden 
standbeeld. Wickie moet en zal zijn moeder redden, terwijl hij 
ondertussen ook aan zijn vader moet bewijzen dat hij wél klaar is voor 
het echte werk… Zal Wickie slagen in zijn opzet en weer veilig aanmeren 
in Flake? 
 

De activiteit vindt plaats tijdens de lesuren (voormiddag). De kinderen mogen al verkleed zijn voor CARNAVAL.  
Deelnameprijs: 10,45 euro via de maandelijkse facturatie (filmvoorstelling + busvervoer). 
 

Verteltheater De Belleman voor de hele school   

Maandag 2 maart 2020, net na de krokusvakantie, halen we opnieuw het 
dagproject van verteltheater De Belleman naar onze school. Alle 
kinderen kunnen per leeftijdsgroep genieten van een verhaal.  
 

* Muis zoekt een huis: voor de instapklas en eerste kleuterklas 
* Kareltje kijkt: voor de tweede en derde kleuterklas 
* De sokkenvreters: voor het eerste, tweede en derde leerjaar 
* Chloroform: voor het vierde, vijfde en zesde leerjaar 
 

De activiteit vindt plaats tijdens de schooluren in de Vlieg-In. 
Prijs: 2 euro per kind (via de maandelijkse facturatie) 

 

 
 
 
 

 

 
Namens het schoolteam, 
 
 

Lieve MORRIS, directie 
Nele VERHELLEN, directie a.i. 

 

✔ QUIZ op zaterdag 15 februari om 19.30 uur in de Vlieg-In: NOG PLAATSEN VRIJ !!! 
Hoe inschrijven? Ga naar http://harlekijn.gbs.leefdaal.com/ 
 

✔ KIJKdag voor instappers na de krokusvakantie: op woensdag 19 februari 2020 van 8.50 uur tot 10.30 uur bij 
juf Marlies en juf Tine. Ze kregen een aparte uitnodiging. 
 

✔ Op vrijdag 21 februari 2020 vieren we Carnaval op school. Er zijn ’s middags pannenkoeken voor iedereen 
(GEEN warme maaltijden!). 
 

✔ Van 24 februari tot en met 1 maart 2020 is het KROKUSVAKANTIE en verlof voor iedereen. De school is 
gesloten en er is geen opvang. 
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