De berichtenbrief van vrijdag 9 oktober 2015
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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 Jo (Saar).
DE HANDDOEKEN
Deze week wassen Wim en Veerle (Anna, Korneel) de handdoeken. Volgende week is het
de beurt aan Leen (Ilayda).
WELKE OUDERS MAKEN DIT WEEKEND EN DE WEEK ERNA DE
LEEFGROEP SCHOON?
In het weekend van 10
oktober
Dankwa en Lawrence (Nobel)
Tom en Noortje (Bo)
Filip (Ciska)
Kristel ( Titus)

Leefgroep 1
Leefgroep 2
Leefgroep 3
Leefgroep 4

In het weekend van 17 oktober
Delphine en Jan (Lucy)
Lien (Lena)
Sita (Ilayda)
Bart en Nele (Jonas)

WAT GEBEURT IN DE LEEFGROEP?
Leefgroep 1 werkt verder met herfstmateriaal en de drie biggetjes.
Leefgroep 2 werkt nog steeds verder met de appels, misschien openen ze wel winkel in
een van de volgende weken?!
Leefgroep 3 evolueert verder… aan de hand van kijkdozen en foto’s maken ze de
evolutie van oerknal tot moderne mens zichtbaar
Leefgroep 4 staat klaar om de kring feestelijk in te huldigen, hopelijk staat de kring ook
klaar.
BEURTROLLERS
De soepmakers zijn op maandag: Gerda (oma Lena), op dinsdag: ? of Barbara, donderdag:
? en op vrijdag: Veerle (Anna, Korneel)
Op woensdag beurtrolt Mieke (Fons)
Geef je door indien je op de ? kan beurtrollen. Dank alvast.

8u15- 9u40
12u10- 13u30

maandag
Jo
Chris
Myriam
(vrijwilligster)
Miriam (Kevin)

?
15u35- 16u30

Mieke
(Nel,Klaas)
Tom (Bas,Ico)

dinsdag
Jo
Chris
Sareh
Joannes
?

donderdag
Jo
Chris
Sareh
Joannes
?

vrijdag
Jo
Chris
Sareh
Joannes
Tamara (Janosh,
Leander)

Rudy (Hanne)
Filip (Nel,Klaas)

Noortje (Lie,

Julie (Ciska, Anton)

Sam)

?

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
Herfststoofpotje
met
veggieballetjes,
witloofslaatje

dinsdag
Loempia met kip,
rijst, rauwkost en
zoetzure saus

donderdag
Wortel en zoete
aardappel in oven met
ui en kaas met zoet
gembersausje, bulgur
en knolselderijsla

vrijdag
Gekookt eitje op
een bedje
wortelpuree,
tomatenslaatje
met vanille

DE ONZICHTBARE RUBRIEK
Er gebeurt veel in de school, dat zie je. Maar er gebeurt ook veel dat je niet ziet!
● Rudy (Hanne) schonk een buskaart aan de vierde leefgroep. Zo konden we gratis
en voor niets met de bus naar het SMAK.
● Mieke (Roos) schonk schorten aan de vierde leefgroep.
● Nadia (Nisanur), Filip (Nel), Olivier (Guillaume), Lieve (Josse, Wout), Nele (Jonas)
vergezelden de vierde leefgroep naar het SMAK of designmuseum.
● Mieke (Roos) en Uta (Lasse) kwamen in de vierde leefgroep meehelpen tijdens het
project.
● Ime (Rob, Lie) helpt Jo bij het turnen op woensdagnamiddag.
● De derde leefgroep dankt alle ouders die aanwezig waren op de
leefgroepvergadering. Ook dank aan die ouders die er deze keer niet konden bij
zijn, maar die zich wel verontschuldigden!
DE “WIST JE DAT-JES” VAN DE WEEK:
Er is de kans om de mouwen op te stropen en met de handen in de aarde te wroeten
tijdens de komende tuinweekends en tuindagen op 24, 25 oktober en op 3, 5, 7 en 8
november.
Op het programma staan de afbraak van de kotjes onder de poort, het maken en/of
schilderen van bloem- en moestuinbakken, het uitbreken van tegels, een uitstap naar het
containerpark, het leggen van nieuwe tegels, het spelen in de zandbak, het keuvelen
leunend op een schop, het koken voor al die harde werkers,...
Je merkt het, onvergetelijke dagen waarvan het resultaat nog jaren plezier en genot
zullen opleveren voor ons en vooral voor de kinderen.
Het tuinteam is op zoek naar een overschotje rode bakstenen (gelijkend op bakstenen
van de plantenbak aan de keuken) en op zoek naar een overschotje kasseien (gelijkend
op kasseien die nu reeds op de speelplaats liggen). Kan je ons helpen, spreek Johannes
aan.
Vrijwilligers:
Sarah Wintein, een kleuterbegeleidster die vlakbij school woont, is een nieuwe
vrijwilligster die op woensdagochtend komt meehelpen in leefgroep 1 en 2. Een
wederzijdse kennismaking… bevalt het haar, bevalt het ons, dan kan zij vervangingen
opnemen.
Ook Eva Buysse (mama van Leon en kleuterbegeleidster) blijft de leefgroepen ondersteunen als
vrijwilligster.
Terug van even weg geweest: Fatemeh Heidaridareh. Zij komt zoals vorig schooljaar
op woensdag- en donderdagochtend meewerken op het secretariaat.

