De berichtenbrief
Vrijdag 4 oktober 2013

KREEG JE DEZE BERICHTENBRIEF DE VORIGE WEKEN NIET OF WERD HIJ OP EEN
FOUTIEF MAILADRES BEZORGD?
Geen paniek, het duurde een poosje om alle veranderingen in de mailadressen in te voegen. Vanaf
nu krijg je de berichtenbrief en andere schoolcommunicatie via Telraam. Verandert er toch nog
iets aan jullie adresgegevens, geef dat dan zo snel mogelijk door via het secretariaat.
KALENDER OKTOBER 2013

za, 5 okt

VM

Grote Schoolmeeting

Iedereen

De Buurt

ma, 7 okt

14u00

Toneel: Kikkerkusjes

Leefgroep 1

Buurtcentrum

wo, 9 okt

20u00

Vormingsmoment

Begeleiders

De Buurt

di, 15 okt

8u40

Naar het bos

Leefgroep 1

Claeys-Boúúaert

di, 15 okt

20u00

Leefgroepvergadering

Leefgroep 4

De Buurt

wo, 16 okt

VM

Zwemmen

Leefgroep 2

‘t Strop

vr, 18 okt

NM

Zwemmen

Leefgroep 3 en 4

Van Eyck

ma, 21 okt

14u00

De (on)mogelijke
vriendschap

Leefgroep 4

Kopergietery in de
Jozef II- straat

ma, 21 okt

20u00

Stuurgroep

Stuurgroepleden én
geïnteresseerden

Tim

di, 22 okt

20u00

Leefgroepvergadering

Leefgroep 1

De Buurt

do, 24 okt

15u- 18u

Vormingsmoment:
differentiatie

Begeleiders

De Buurt

za, 26 oktzo, 3 nov

Herfstvakantie

BEURTROLLERS:

De beurtrol is een dienst van ouders en vrijwilligers voor ouders en kinderen.
Ouders en vrijwilligers geven zich op om gratis toezicht te houden. De
beurtrollers verzorgen opvang net voor en na de school en tijdens de middag.
Wie wil een geel vraagtekentje vervangen door zijn/haar naam?
Dit zijn de ouders en vrijwilligers die jullie kind(eren) volgende week gratis opvangen of die
instaan voor drankbedeling en afwas.
De soepmakers zijn op maandag ? , op dinsdag ?, op donderdag Delphine (Lucy) en op vrijdag
Veerle (Anna, Korneel)
Woensdag is Margo (Ilias, Mingus) de beurtroller.
Beurtrol op andere dagen:
Uren

maandag

7u45- 8u40

Roland en Claudia Roland en Claudia Roland en Claudia Roland en Claudia

dinsdag

12u10- 13u15 Claudia
Els (Josse)
?

donderdag

Claudia
Eva (Volker, Aki)
?

vrijdag

Claudia
Nadia en vriendin
(Nur, Nisanur)

Claudia
Tamara (Janosh,
Leander)

Kristel (Lola-Lolita,
Titus)

15u50- 16u30 Iris (Tuur)
?

Mich (Maurice)
Dieter (Janosh,

Tom (Joke, Bas)
Els (Flo, Mong)

Mieke (Roos)

Leander)

WARME MAALTIJDEN: als je warm blijft eten, betaal je de dag zelf of koop je een

5- of een 10-beurtenkaart.
Op dinsdag en donderdag kan je het slaatje apart verkrijgen voor 2 euro.

Maandag

Dinsdag

Donderdag

pizza met
tomatensaus,
worteltjes, paprika,
tomaatjes en
kippenwit

frietjes met
varkensstoverij en
appelmoes
slaatje: veldsla,
nootjes, geraspte
worteltjes, rozijntjes
en tomatenblokjes

koude pasta met
zoetzure salades (sla,
groene appel,
citroensap,
pompelmoessap,
bieslook, rucola,
rode paprika..)

Vrijdag
paëlla met vis:
kippenbillen, saffraan,
tomaten, snijbonen,
erwtjes, gamba’s,
mosselen, inktvisringen

WELKE OUDERS MAKEN DE LEEFGROEP SCHOON ?

Leefgroep 1: Nathalie en Olivier (Guillaume)
Leefgroep 2: Frank en Kristel (Lola-Lolita)
Leefgroep 3: Sita (Ilayda O)
Leefgroep 4: Veerle en Wim (Anna))

WAT GEBEURT IN DE LEEFGROEP?

Leefgroep 1 blijft spelen met de kastanjes en andere natuurmateriaal.
Leefgroep 2 onderzoekt nog steeds de wondere wereld van de appels samen met Ann
en Julie, de tijdelijke vervangster van Vera.
Leefgroep 3 ontdekt en beleeft wat de stad Olympia en sporten met elkaar te maken
hebben. Dat beloven actieve weken te worden.
Leefgroep 4 onderzoekt wat migratie is en zet dit om in kunst. De sfeer zit
fantastisch en de creativiteit spat ervan af.

DE HANDDOEKEN
Deze week wassen Pe en Eva (Volker, Aki) de vuile handdoeken.
Op 11 oktober zijn Tien en Jorgen (Jente) aan de beurt.

EEN GEZELLIG KOPJE KOFFIE OF THEE
Deze week konden wij thee en koffie drinken op de gezondheid van De Buurt en
Frank en Annick (Lolita, Mowgli).

DE ONZICHTBARE RUBRIEK
Er gebeurt veel in de school, dat zie je. Maar er gebeurt ook veel dat je niet ziet!
Wie zetten we deze week speciaal in de kijker?
● De inspringende beurtrollers van vorige en deze week waren Leentje (oud ouder) en Anne
● Havva (Hassan) voor het schenken van koffietassen.
● Claudia voor het plastificeren van leesboeken en het kopiëren van bundels voor de derde
leefgroep. Zij haalde ook de prachtige uitnodigingen van Margo op in Copy Discount
(voor de grote schoolmeeting).
● Roland om de lift te herstellen. Het 8u40-team hoeft dus geen trappen meer te doen.
● Delphine/Jan (Lucy) om soep te maken.
● Josephine (zus Lucy), Lindsay (Owen), Tania en Nadire (Ileysu) om de eerste leefgroepers
veilig te begeleiden naar het zwembad tezamen met Bart. In de tweede leefgroep zorgden
Margo (Mingus), Tania en Mehmet (Melih) voor de kinderen tijdens hun avontuur naar het
zwembad tezamen met Julie.
● Vorige week zat Tom (vriend van de derde leefgroep) in de rode vertelstoel.

HET “ WIST JE DAT-JE” VAN DE WEEK:
Alle leefgroepen gaan zwemmen. Dat is niet zo vanzelfsprekend. In veel scholen
gaat slechts 1 leerjaar zwemmen. We willen echter de watergewenning achter de
rug hebben wanneer de kinderen naar de tweede leefgroep gaan. Daarom een oproep om je
kleuter elke keer mee te laten gaan. Hou je kind dus a.u.b. niet thuis.
De zwemdata worden via de berichtenbrief en website meegedeeld:




De 1ste leefgroep gaat 1 keer per maand zwemmen in het zwembad ‘t Strop op donderdag.
De 2de leefgroep gaat om de twee weken op woensdagvoormiddag zwemmen in het zwembad
‘t Strop.
De 3de leefgroep en 4de leefgroep gaan samen zwemmen op vrijdagnamiddag om de veertien
dagen in het zwembad Van Eyck.

AFSPRAKEN GEMAAKT IN DE KLEINE SCHOOLMEETING
-

Enkel de kinderen van leefgroep 1 en 2 mogen op de quadro spelen.

- De olifantenpoten moeten telkens na gebruik opgeruimd worden. Je mag er niet
mee gooien of je mag ze niet over de grond slepen.
- Wanneer mag je waveborden?
● voor 8.15 onder het afdak
● tijdens je eigen melkpauze onder het afdak
● op het speelplein (niet in de gang, niet onderweg)
- Op het speelplein mag je niet spelen met afval. De winkelkar laat je ook staan.
- De kinderen die ‘s middags helpen in de keuken, gaan op het muurtje zitten als ze klaar zijn.
Claudia brengt hen dan naar het speelplein.
- Als je alleen naar huis mag, ga je om 16u naar huis. Je blijft niet op school rondhangen.
Kinderen die op de lijst van de studie staan (hangt in de keuken), moeten altijd naar de studie.
OM 16.30 SLUIT DE SCHOOL. IEDEREEN VERTREKT, ZO KAN DE
BEURTROLLER OOK NAAR HUIS.

