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KALENDER SEPTEMBER 2013

ma, 9 sep

20u00

Werkgroep
ouderparticipatie

Petra, Margo, Hillevi,
Mieke, Fien, Jo

Bij Petra

wo, 11 sep
do, 12 sep

2
volledige
dagen

Leefgroepversterkende
activiteiten en slapen op
school

Leefgroep 4

Leefgroep 4

Tweedaagse

Leefgroep 3

Sleidinge

do, 12 sep
vr, 13 sep
ma, 16 sep

20u00

Algemene
leefgroepvergadering

Iedereen

De Buurt

wo, 18 sep

VM

Zwemmen

Leefgroep 2

‘t Strop

vr, 20 sep

NM

Zwemmen

Leefgroep 3 en 4

Van Eyck

wo, 25 sep

20u00

Stuurgroep

Stuurgroepleden

do, 26 sep

Toneel

Oudsten leefgroep 3 en
leefgroep 4

Larf

vr, 27 sep

Pedagogische studiedag:
Vrijaf voor de kinderen

vr, 27- za
28 sep

Pedagogisch weekend:
muzische vorming

Begeleiders

Ronse

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. In
de map vinden jullie een leeg beurtrolrooster. Het zou fijn zijn als je eens nagaat
wanneer jij een beurtrol kunt invullen.
Hopelijk kunnen we gedurende de eerste 2 weken van het schooljaar verder de beurtrollers
van vorig schooljaar inschakelen.
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: Anne (Jesse), op dinsdag:? ,op donderdag: Eva (Gust, Tine) en op
vrijdag: Veerle (Anna, Korneel)
Woensdag is Margo (Ilias, Mingus) de beurtroller.

Beurtrol op andere dagen:
Uren

maandag

dinsdag

donderdag

7u45- 8u40

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

12u1013u15

Claudia
?

Claudia
Eva (Volker, Aki)

vrijdag

Claudia
Claudia
Sabrina (Tirza, Djuna) Tamara (Janosh,
Leander)
Els (Flo, Mong)

?

15u5016u30

?

Dieter( Janosh, Leander) Tom (Bas, Joke)

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

5- of een 10-beurtenkaart.

Maandag

Dinsdag

Donderdag

Vrijdag

Ovenschotel van
tomaat, courgettes en
cervelaatworst

Macaroni, prei, ham
overgoten met witte
kaassaus

Vegetarisch
vogelnestje

Koude rijstsalade
met groentjes,
gevulde perzik met
tonijnsalade

WAT GEBEURT IN DE LEEFGROEP?

Leefgroep 1: maandag varen we met de bootjes. De andere dagen leren we over
boten en water.
Leefgroep 2: leert de dagen van de week kennen.
Leefgroep 3 : bereidt zich voor op de tweedaagse: er moeten spelletjes worden
voorbereid, een avondanimatie moet vorm krijgen en er moet gekookt worden!
Leefgroep 4: heeft een heel actieve woensdagsnamiddag om daarna samen rustig op
school te overnachten.

WELKE OUDERS MAKEN DE LEEFGROEP SCHOON ?

Leefgroep 1: Sofie(Yann)
Leefgroep 2: Eva en Ben (Tine)
Leefgroep 3: Katia en Steven (Rocco)
Leefgroep 4: Petra en Mohamedzain (Rawi)

DE HANDDOEKEN
Deze week wast Frank (Lola Lolita, Titus) de vuile handdoeken.
Op 12 september zijn Mieke en Filip (Nel, Klaas) aan de beurt.

EEN GEZELLIG KOPJE KOFFIE OF THEE
Deze week konden wij thee en koffie drinken op de gezondheid van Fien (Rosanne,
Marie-Lou) en De Buurt.

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?
Rudy (Jonas, Hanne), Leentje (Fien), Frank ( Jesse), Tom (Joke, Bas), Wouter, Kris
Casters, Marieke (Maurice), Katia (Rocco), Véronique (Cezar, Olivia), Fien en Hannes (Marie-Lou,
Rosanne), Koen (Ilias, Mingus), Nele (Kobe, Jonas, Luna), Frank (Lolita, Mowgli), Iris (Tuur), Tamara
(Janosh, Leander), Annelies (Lind, Finn), Lief en Wim (Josse, Wout), Lisa (Lucia), Jo (Bram, Saar),
Eliane en Wille (Tinus) ,Eva (Gust, Tine), Deborah (Oscar, Elise), Pe en Eva (Volker, Aki),Wim en
Veerle (Anna, Korneel), Peter en Mieke (Tuur, Fons), Elza en Sven (Jitte, Nini), Sultan (Kadir),
Kristof (Django), Frank en Anne (Jesse), Uta (Louis, Lasse), Roland, Claudia, Luc, Margo (Ilias,
Mingus), Sofie (Yann), Kurt en Jasmien (Lili), Menmum (Ensar, Azad), Gülnaz (Belfin), Hilde en
Gauthier (Felix), Kristel( Lola-lolita, Titus), Tien (Jente), Özlem (Osman), Nadia en vriendin (Nur,
Nisanur), Hillevi, Naomi, Johannes, Dieter, Tim, Kris, Ann, Vera, Lut, Anne en Bart waren
de vakantiewerkers waardoor de school er netjes en verzorgd bij ligt.
Kijk je even of we jou niet vergeten zijn. In dat geval graag een seintje!
Er zijn nog enkele werkjes… wie zich tijdens de vakantie niet heeft kunnen vrijmaken,
kan zijn/haar engagement nog opnemen.
●

● Inspringende beurtrollers van deze week: Jo (Bram, Saar), Mehmet (Kayra, Melih), Rudy (Jonas,
Hanne). Claudia maakte soep
● Zibel (Naz) en Tania gingen mee zwemmen met leefgroep 2.Mich (Maurice) en Delphine
(Lucy) gingen mee met de eerste leefgroep.

HET “ WIST JE DAT-JE” VAN DE WEEK: afwezigheden

De Belgische leerplichtwet bepaalt dat je kind leerplichtig is vanaf 1 september
van het kalenderjaar waarin het zes wordt. Daarnaast zijn ook kleuters die op vijf
jaar reeds naar het lager onderwijs overstappen, eveneens leerplichtig. Als ouder ben je
verantwoordelijk voor het feit dat je kind aan de leerplicht voldoet.
Je leerplichtige kind moet élke schooldag van het schooljaar daadwerkelijk op school aanwezig
zijn, behalve bij gewettigde afwezigheden.
Je kind kan wel gewettigd afwezig zijn in sommige gevallen.
Ziekte
Is je kind meer dan drie opeenvolgende schooldagen ziek of is het ziek in de week
onmiddellijk vóór of onmiddellijk na de herfst-, de kerst-, de krokus-, de paas- of de
zomervakantie, dan is steeds een medisch attest vereist. Dit attest kan afkomstig zijn van een
geneesheer, een geneesheer-specialist, een psychiater, een tandarts, een orthodontist en de

administratieve diensten van een ziekenhuis of een erkend labo. Als het enkel gaat om een
consultatie (zoals bijvoorbeeld een bezoek aan de tandarts), dan moet die zo veel mogelijk buiten
de schooluren plaatsvinden).
Voor ziekte tot en met drie opeenvolgende kalenderdagen volstaat een briefje van de ouders.
Dergelijk briefje kan evenwel slechts vier keer per schooljaar door de ouders zelf geschreven
worden. Vanaf de vijfde keer is steeds een medisch attest vereist, net zoals voor een
afwezigheid die tijdens de week onmiddellijk vóór of onmiddellijk na de herfst-, de kerst-, de
krokus-, de paas- of de zomervakantie valt.
Je verwittigt de school zo vlug mogelijk (bijv. telefonisch) en bezorgt ook het attest zo vlug
mogelijk.
Er zijn nog andere situaties waarin je kind gewettigd afwezig is. Je vindt die op www.debuurt.be
bij ‘over onze school’ in het schoolreglement. Je kan ook op het secretariaat terecht. Volgende
week het vervolg.

IK BIED AAN

bureaulamp
(hangend)
en
bureau

Ik hoef geen geld hiervoor, maar graag een vrije kleine bijdrage aan De Buurt.
Te bevragen bij Anne

NIEUW sinds 12 juli
Meyra Nur, zusje van Melih en Kayra, dochtertje van Elif en Mehmet.
Onze gelukwensen!

