De berichtenbrief
Vrijdag 5 september 2014

KALENDER september 2014
vr, 5 sep

15u35-18u30

di, 9 sep

Iedereen

De Buurt

20u00 - 22u00 Leefgroepvergadering

Leefgroep 1

De Buurt

do, 11 sepvr, 12 sep

8u4015u35

Tweedaagse

Leefgroep 3

Lokeren

di, 16 sep

NM

Kennismaking bij de senioren

Leefgroep 1

Tempelhof

di, 16 sep

20u00

Leefgroepvergadering

Leefgroep 2

De Buurt

wo, 17 sep

8u40

Medisch onderzoek

Middengroepers 4

CLB

wo, 17 sep

VM

Zwemmen

Leefgroep 2

Strop

vr, 19 sep

NM

Zwemmen

Leefgroep 3 en 4

Van Eyck

ma, 22 sep

20u00

Stuurgroep

Geïnteresseerden
en stuurgroepleden

Bij Jo
Snoekstraat 63

ma, 29 sep

16u30 - 18u00 Vormingsmoment: opstart week van ’t
slaksken.

Begeleiders

In de wijk

wo, 3 okt

20u00 - 22u00 Leefgroepvergadering

Leefgroep 3

De Buurt

Begeleiders

De Buurt

ma, 6 okt

ma, 6 okt

Openingsreceptie met pannenkoeken

Pedagogische studiedag
Kinderen vrijaf
20u00

Info-avond voor nieuwe ouders,
ouders van instappende kleuters en
geïnteresseerden

De Buurt

EEN GEZELLIG KOPJE KOFFIE OF THEE
Elke ochtend kan je een gezellig kopje koffie of thee drinken. Breng jij ook eens een pakje koffie
of thee mee? Deze week werden we getrakteerd door Judith, Karolien (Louis, Sus), Jo (Saar), Lindsay
en Olivier (Owen).
DE HANDDOEKEN
Deze week wassen Elza en Sven (Nini, Jitte) de handdoeken.
Op 12 september wassen Lief en Wim (Josse, Wout) de handdoeken.

WELKE OUDERS MAKEN DEZE WEEK EN DE WEEK ERNA DE LEEFGROEP
SCHOON?
In het weekend van 6 september

Leefgroep 1

Tim en Valerie (Julia)

Leefgroep 2

Annelies en Bart (Finn)

Leefgroep 3

Elza en Sven (Jitte)

Leefgroep 4

Annick en Frank (Mowgli)

In het weekend van 13 september

De lijst wordt zo snel mogelijk
opgemaakt

WAT GEBEURT IN DE LEEFGROEP?
In leefgroep 1 leren we de dagplanning kennen en gaan we verder met het verduidelijken van de
afspraken.
Leefgroep 2 verdiept zich in de dagen van de week.
Leefgroep 3 bereidt zich voor op de tweedaagse: wat zullen we eten? Wat doen we overdag? En ‘s
avonds… is er een verrassingsspektakel?
Leefgroep 4 draait op volle toeren en oefent verder in.
BEURTROLLERS:
De soepmakers zijn op maandag: Lien (Lena), dinsdag: ? op donderdag: ? en vrijdag: Veerle
(Anna, Korneel)

Op woensdag beurtrolt Margo (Mingus, Ilias)
Beurtrol op andere dagen:
Uren

maandag

dinsdag

donderdag

vrijdag

8u15 8u40

Kris

Jo

Jo

Jo

12u4013u30

Chris
?
?

Chris
?
?

Chris
?
?

Chris
?
?

15u50 16u30

Annelies (Moris)

Elza (Nini, Jitte)

?

Nathalie (Guillaume,
Manon)

BEURTROLVRAGEN
Vraag 1: Wanneer krijgen we het fiscaal attest voor de middagopvang'.
Je krijgt in maart 2015 een attest voor de opvang betaald in 2014. In maart 2016 ontvang je het
attest voor de opvang betaald in 2015. Dat attest voeg je toe aan je belastingaangifte.

Vraag 2: Betaal ik middagbeurtrol als ik 's avonds beurtrol?
Ja, je betaalt 0,75 euro voor je kind(eren) voor de middagbeurtrol. Enkel als jij (of een familielid
of je buurvrouw, kortom iemand die via jou als gratis vrijwilliger een beurtrol opneemt) 's
middags beurtrolt, betaal je voor die dag niet.
Vraag 3: Wie zijn in de nieuwe regeling de (externe/betaalde) middagbeurtrollers?
De opvang voor de kleuters in de tuin wordt opgenomen door Chris Nolf (onze kok) en dit
telkens op ma, di, don en vrijdag. De opvang van de 3de en 4de leefgroepers zal opgenomen
worden door een ouder (we veronderstellen dat we toch minimum 1 ouder per middag vinden.
Het is ook een groot verschil: er 1 of 3 vinden) en in de toekomst door de artikel 60tewerkstelling. Indien er geen ouder is (of zoals nu nog geen artikel 60), komt Claudia.
Vraag 4: Waarom blijven de 3de en 4de leefgroep niet in de tuin over de middag? Dan zijn er
toch meteen minder beurtrollers nodig?
Dit doen we omdat de grote kinderen dan veel ruimte hebben om te ravotten en verschillende
spelmogelijkheden hebben (schommels, klimtuig, voetbalveld, grasplein, zand, draaimolen…)
Daardoor zijn er minder ruzies en pestgedrag. De kleuters kunnen rustig op school spelen en
worden niet onder de voet gelopen.
MAALTIJDEN: op maandagochtend kunnen de ouders hun kind(eren) inschrijven voor de
warme maaltijden voor de hele week EN betalen. Kinderen van de 3de en 4de leefgroep mogen
een envelop meebrengen op maandagmorgen met info over de dagen dat ze warm eten en het geld!
Inschrijven kan bij Chris of bij Jo
maandag

dinsdag

donderdag

vrijdag

Köfte hamburger
& gekookte
aardappel,
pompoenpuree
rode bietensla

Cappellini met
groententomatensaus en
komkommer

Taboulet & slaatje
met appel-noot en
rozijn

Vissalade in
abrikoos,
venkelsla met
mais

bbbb De
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?
● Kris Casters toonde het beste van zichzelf door het vuil tussen het fietsrek op te
ruimen, 3 blinkende kakelverse peukenblikken op te hangen aan de
fietsenstalling en 4 slaapzakken te herstellen.
● Vera hartelijk bedankt voor de grote doos met glazen champagneglazen, de cava
zal lekker smaken.
● De oma van Zafirah schonk handdoeken.
● De inspringende beurtrollers deze week waren: Özlem (Osman), Rudy (Hanne, Jonas),
Nadya (Nisanur, Nur), Iris (Tuur), Marit (nicht Anne) en Tamara (Janosh, Leander).
● Op zaterdag, 30 augustus tijdens de laatste klussendag kwamen Ali (Cidem),
Pieter (Louis, Sus), Filip (Klaas, Nel), Filip (Ciska, Anton), Bart (Jonas, Luna), Lien (Lena),

Lien (Kato), Nathalie en Olivier (Guillaume, Manon), Els (Flo, Mong), Angie (Django, Aëla),
Chris Nolf, Anne (Jesse) en Margo (Ilias, Mingus).
● Ann (leefgroep 2) maakte de groencontainer helemaal proper!!!
● Een digitale dank-u-wel aan Ernest en Rita (opa en oma Julia) voor het schenken
van een flatscreen en netbook aan De Buurt.
DE “WIST JE DAT-JE’s” VAN DE WEEK:
Er hangen nieuwe peukenblikken aan de fietsenstalling. Gebruik ze en werp je peuk niet op straat
of in de riool. Bedankt.
We willen zo snel mogelijk het nieuwe adressenboekje samenstellen en jullie bezorgen. De
kinderen van de 3de en 4de leefgroep kregen een adresstrookje mee naar huis. Kijken jullie dit even
na? Ouders van kleuters kunnen bij de begeleiders van de 1ste en 2de leefgroep terecht om hun
adresgegevens op de lijst te controleren en zo nodig te verbeteren.
Bart geeft les in India. Kijk maar eens op onze website www.debuurt.be

