De berichtenbrief
Vrijdag 10 oktober 201

KALENDER oktober / november 2014
ma, 13 okt

9u00

Leefgroepfoto's gemaakt door
Recai (Isaïah)

Alle leefgroepen

De Buurt

ma, 13 okt

14u00

Toneel: De koning zonder schoenen

Leefgroep 1 en 2

De Centrale

ma, 13 okt

20u00

Vl.O.M

Petra, Evert, Lut, Tim,
Jo, Katrien

De Weide

di,14 okt

16u00

Leefgroepbijeenkomst leefgroep 2

Alle ouders van
leefgroep 2

De Buurt

wo, 15 okt

19u45

Vormingsmoment

Begeleiders

De Buurt

vr, 17 okt

NM

Zwemmen

Leefgroep 3 en 4

Van Eyck

vr, 17 okt

17u30 - 19u

Eindproduct leefgroep drie: Ons
Restaurant

Familie van leefgroep
drie

De Buurt

do, 23 okt

NM

Bezoek aan de senioren: ontdekken
van een sprookjesboek

Leefgroep 1

Tempelhof

za, 25 okt t.e.m. zo 2 nov

Herfstvakantie

ma, 3 t.e.m. 7 nov

Week Van ‘t Slaksken

ma, 3 nov

10u30- 11u50

Levende muziek

Oudsten 3de en
jongsten 4de lfgr

De Centrale

ma, 3 nov

20u00

Leefgroepvergadering vierde lfgr

Ouders 4de lfgr

De Buurt

De Wijk

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 Anne, Valérie (Julia), Judith, Johannes,
Hillevi en een mooie dame wiens naam mij nu ontglipt.
DE HANDDOEKEN
Deze week wassen Dieter en Tamara (Janosh, Leander) de handdoeken.
Op 17 oktober wast Iris (Tuur) de handdoeken.
WELKE OUDERS MAKEN DEZE WEEK EN DE WEEK ERNA DE LEEFGROEP
SCHOON?
In het weekend van 11 oktober

In het weekend van 17 oktober

Leefgroep 1

Lien (Lena)

Mieke en Ward (Roos)

Leefgroep 2

Zou Zou en Lisa (Lucia)

Lindsay en Olivier (Owen)

Leefgroep 3

Memnum en Ramazan (Ensar)

Tine en Ben (Gust)

Leefgroep 4

Koen en Margo (Ilias)

Rushdie en Kimete (Arend)

WAT GEBEURT IN DE LEEFGROEP?
Leefgroep 1 leert over het bos en de sprookjes.
Leefgroep 2 leert, knutselt, speelt, bouwt...over en met de wilde dieren.
Leefgroep 3 bereidt zich voor op de opening van hun restaurant.
Leefgroep 4 oefent in en breidt uit.
BEURTROLLERS:
De soepmakers zijn op maandag: Lien (Lena), dinsdag: ? of Claudia , donderdag: Uta (Lasse, Louis)
en vrijdag: Veerle (Anna, Korneel)
Op woensdag beurtrolt Mieke (Tuur, Fons)
Beurtrol op andere dagen:
Uren

maandag

dinsdag

donderdag

vrijdag

8u15 8u40

Julia

Jo

Jo

Jo

12u4013u30

Chris
Vénel
Bianca
Jo

Chris
Bianca
Lowieze
Vénel

Chris
Vénel
Eda
Ime (Rob, Lie)

Chris
Tamara (Janosh, Leander)
Eda
Vénel

Rudy (Jonas, Hanne)
Iris (Tuur)

?
?

15u50 - Mieke (Nel)
16u30 ?

?

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
Omelet met kaas,
aardappelen,
prinsessenboontjes en
Chinese kool sla

dinsdag
Pizza met tomaat en
geitenkaas
Griekse sla

donderdag

vrijdag

Rijstkroketjes,
paprika met linzen,
bloemkool met
notensla

Pastakrulletjes,
sojaroom, maïs,
komkommer en
hamblokjes

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?
● Roland die lekkere soep maakte voor de begeleiders op de studiedag.
● Jelle en Nicolas (Mo), Anja (Ito), Tom en Noortje (Bo en Sam), Lien (Lena), Arian en
Stef (Conan), Valérie (Julia), Rebecca (Stan), Nazli en Mustafa (Anil), Achiel en
Charlotte (Boris), Merlyn (Dalia), Norman en Hannelore (Baziel), Zoë (Zafirah), Sofie
(Marthe), Boris en Hannelore (Achille), Turkan (Didem)), Julia, Lowieze waren
aanwezig op de info-avond voor nieuwe ouders. Bedankt voor de GROTE
opkomst, Jo en Anne konden het waarderen.
● Claudia die de kopieën van schoolreglement en adressenlijst ophaalde bij Copy
Discount en zorgde voor de verdeling. Ook verwende ze tezamen met Roland en
Vénel de aanwezige ouders op de info-vergadering met drank en hapjes, het
schuurtje klaarzetten en nadien opruimen. Tenslotte ruimde ze de technische
ruimte op.
● Marieke (Maurice) stak een Ikeakastje in elkaar voor leefgroep 2. Dankjewel!
● Claudia, Tim (Julia), Vénel en Nadya (Nur) hielpen mee met de luizencontrole in
leefgroep 3.
DE “WIST JE DAT-JES” VAN DE WEEK: “nieuwe” kindjes - nieuwe adresgegevens
:
 Deniz Zahid, dochtertje van Zülfiyye en Tariyel in leefgroep 1
 Bo Kerckhove, dochtertje van Tom en Noortje in de tweede leefgroep.
We heten hen allemaal welkom.
Wijzigingen e-mail adressen in adressenboekje:
 Angie (Django, Aëla) haar mailadres is angiedeheks@gmail.com,
 Jelle De Knock (Mo) haar maildadres is jellejella@hotmail.com
 Hannelore Vanheerswynghels (Achille) haar maildadres is
hannelore.vanheerswynshels@hotmail.com.
Wie het verbeterde adressenboekje digitaal wil, kan dat via een mailtje naar
de.buurt@skynet.be aanvragen.
OPROEP: hulp gevraagd bij de luizencontrole op woensdag, 15 oktober
We zoeken een viertal ouders om mee te helpen bij de luizencontrole van ALLE
kinderhoofdjes! Geef je naam a.u.b. op aan Jo.

