De berichtenbrief van vrijdag 11 september 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 in ruime mate getrakteerd door
Mariëtte (onze buurvrouw), Leen (Ilayda), Hillevi, Pieter (Sus, Louis) en Jan en Delphine (Lucy).
DE HANDDOEKEN
Deze week wassen Hilde en Gauthier (Felix) de handdoeken. Volgende week is het de
beurt aan Mieke en Ward (Roos).
WELKE OUDERS MAKEN DIT WEEKEND EN DE WEEK ERNA DE
LEEFGROEP SCHOON?

Leefgroep 1
Leefgroep 2
Leefgroep 3
Leefgroep 4

In het weekend van
12september
Hannelore en Boris (Achille)
Marieke en Mich (Maurice)
Nele en Bart (Luna)
Annick en Frank (Mowgli)

In het weekend van 19
september
Christophe en Anja (Ito)
Dankwa en Laurence (Amazing)
Lisa en Zou Zou (Lucia)
Iris (Tuur)

WAT GEBEURT IN DE LEEFGROEP?
Leefgroep 1 oefent de kleuren verder in.
Leefgroep 2 gaat bij droog weer appels rapen in Melle.

Leefgroep 3 oefent in met heel veel zin.
Leefgroep 4 oefent nog een weekje in, maar kijkt al uit naar het eerste project
BEURTROLLERS
De soepmakers zijn op: maandag: Gerda (oma Lena), op dinsdag: Barbara (vrijwilliger), op
donderdag: Ime (Lie, Rob) en op vrijdag: Veerle (Anna, Korneel)
Op woensdag beurtrolt: Mieke (Fons)
Geef je door indien je op de ? kan beurtrollen. Dank alvast.

8u15- 9u40
12u1013u30

maandag
Kris
Chris
Danny&Steven
Leentje (ex-ouder)
Myriam (Kevin)
Joannes

dinsdag
Jo
Chris
Sareh
Joannes
Danny&Steven
Lien (Kato tot

donderdag
Jo
Chris
Sareh
Joannes
Danny

vrijdag
Jo
Chris
Sareh
Joannes
Danny

Ime (Lie, Rob)
Noortje (Bo, Sam)

Marieke

13.15)

15u3516u30

Mieke (Nel)
?

Rudy (Hanne)
Filip (Nel)

(Maurice)

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
Kip zoet-zuur met
rijst, wortel,
bloemkool,
ananas en
paprika,
ijsbergsla met
appel

dinsdag
Tofu gebakken met
groenten-couscous
en dadels,
tomatenslaatje

donderdag
Gevulde paprika
met broccoli,
bulgur en erwtjes,
koolrabi met mais,
appelsien en
honing

vrijdag
Gratin van
wortelpuree met
kabeljauwfilet,
mosseltjes en
venkelsla

DE ONZICHTBARE RUBRIEK
Er gebeurt veel in de school, dat zie je. Maar er gebeurt ook veel dat je niet ziet!
●
●
●
●

●

De inspringende beurtrollers van vorige week: Deborah (Oscar), Els (Flo), Eliane
(Loes, Tinus) en Memnum (Azad, Ensar)
Nele (Jonas, Luna) tekende de kalender voor de tweede leefgroep en verzette bergen
was tijdens de vakantie.
Mariëtte, onze buurvrouw, schonk een fles porto voor de quiz en voor haar
verjaardag op 11 september bracht ze taart en appels.
De bakkers voor de openingsreceptie waren: eerste, tweede en vierde leefgroep
met hulp van Chris (oma van Tuur) en Lieve (Josse, Wout), Lien (Lena), Lien (Kato), Peter
(Fons), Jan (Lucy), Mieke (Fons), Marieke (Maurice), Judith, Claudia en Jan (Seppe),
De helpende handen op de openingsreceptie: Saar, Anna, Roos, Bram, Jo (Saar),
Kris Casters, Johannes, Bart, Anja en Christoph (Ito), Chris Nolf, Hillevi en Judith.

●
●
●
●
●

Nog ouders kwamen schoonmaken en klussen tijdens de grote vakantie: Mieke
(Nel, Klaas), Jan (Seppe), Wim en Veerle (Anna, Korneel), Lisa (Lucia) en Anja (Ito)
De tweede leefgroep en Roland om soep te maken
Claudia, Jo, Jelle (Mo) en Ann deden de luizencontrole. Slechts 2 kinderen moeten
behandeld worden en daarmee zijn de ouders al bezig.
De tweede leefgroep bedankt Lien (Lena) voor het babymatrasje mét hoes
Marleen Boudry (vrijwilligster) kwam muzisch werken in de vierde leefgroep. Zij zal
tijdens het komende schooljaar geregeld komen in de derde en de vierde leefgroep
om creatief aan de slag te gaan. Ook alle andere vrijwilligers: Kadhija, Sareh,
Tania, Joannes, Danny, Steven, Barbara, Claudia, Roland, Chris en Kris
dankjewel voor het vele werk dat jullie verzet hebben deze week: ondersteuning
leefgroep 1 en 2, beurtrol doen, kleuters helpen bij het middagmaal, soep maken,
kelder opruimen, secretariaatswerk, documentatiecentrum, onderhoudswerkjes,
koken,…

DE “WIST JE DAT-JES” VAN DE WEEK:
● Nog enkele verjaardagskalenders te koop. eind vorig schooljaar verkochten we
verjaardagskalenders aan de kostprijs van 4 euro. We hebben er nog 10 over. Wie
er graag nog één wil, kan op het secretariaat terecht.
● Complimenten voor de kok: tien op tien, een bank vooruit en een kus van de juf
Een aantal maanden geleden namen we deel aan de enquête van Test-Aankoop met
betrekking tot voeding op school en stuurden we op hun vraag de laatste 12 menu’s door
wat hen inzicht gaf omtrent de maaltijden geserveerd aan de kinderen.
Beoordeling van ons menu: 12 dagen is weinig om een beoordeling te geven.Wordt er
soep aangeboden en wat met de desserten? Jullie hoofdmaaltijden zijn in ieder geval zeer
goed: vis, een vegetarisch alternatief, eieren, veel variatie en originaliteit. Weinig tot geen
gehakt en gefrituurde producten.
Om scholen te helpen evenwichtige schoolmaaltijden samen te stellen, kregen we enkele
interessante links: http://www.gezondeschool.be/secundaire-scholen/evenwichtigaanbod-van-schoolmaaltijden/een-evenwichtig-aanbod-van-schoolmaaltijden/eenevenwichtig-aanbod-van-schoolmaaltijden
http://www.gezondeschool.be/assets/uploads/pages/10-daags_menu.pdf
NIEUWE VRIJWILLIGERS
Myriam Lakbir komt op maandagochtend ondersteuning bieden op het secretariaat of in
de derde leefgroep bij de jongsten.
Kristien Saelens komt op dinsdagochtend meehelpen in het documentatiecentrum.
NIEUW INITIATIEF VAN OUDERS
Vluchtelingen helpen
Naast de hartverscheurende beelden in het nieuws is het hartverwarmend dat zoveel
mensen iets willen doen om vluchtelingen te helpen. Doen wij ook mee? Wat kunnen we
alvast doen:
Hulpgoederen inzamelen
Wat? kledij, schoolgerief, hygiëneproducten in gesloten verpakking en pampers.

Hulpgoederen mogen afgeleverd worden op weekdagen tussen 9.00u en 17.00u in de
Dienst Asiel- en Vluchtelingenbeleid
Doornzelestraat 15
9000 Gent
De spullen gaan in de eerste plaats naar vluchtelingen in Gent. Wat te veel is gaat naar
andere opvangcentra. Meer info op Dienst Asiel- en Vluchtelingenbeleid 09/267 85 00.
Geld storten
Je kan financiële hulp bieden door geld te storten op Vluchtelingenwerk Vlaanderen
Triodos-rekening: BE06 5230 8056 2922 (BIC: TRIOBEBB). Giften vanaf 40 euro per
jaar zijn fiscaal aftrekbaar. Info op vluchtelingenwerk.be.
Andere hulp
Voor andere vormen van hulp of vrijwilligerswerk kan je terecht bij Gentinfo.be en
telefonisch op 09/210 10 10.

GEZOCHT
Vorige week nam Lili een mooi pop-upboek mee van Pieter Konijn naar school voor de
boekenkring van LG2. Het boek is ’s ochtends verdwenen uit haar hokje in de gang. Ik
heb het er samen met haar ingelegd en toen de kindjes naar de klas gingen was het weg.
Ik heb er met Ann over gesproken en het circuleert ook niet in de leefgroep.
Dat de eerlijke vinder/ontlener dit graag terugplaatst of deponeert in de tweede leefgroep.
We vinden het daar wel. Maar we zouden het wel fijn vinden als het boek zijn weg
terugvindt. (Jasmien, mama van Lili)

