De berichtenbrief
Vrijdag 12 september 2014

KALENDER september/ oktober 2014
ma, 15 sep

20u00

Leefgroepvergadering

Leefgroep 4

De Buurt

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

vr, 19 sep

IBO is gesloten. De school is open om 8u

ma, 22 sep

20u00

Stuurgroep

Geïnteresseerden
en stuurgroepleden

De Buurt

ma, 29 sep

16u30- 18u00

Vormingsmoment: opstart week van ’t
slaksken.

Begeleiders

In de wijk

woe, 3 okt

20u00 - 22u00 Leefgroepvergadering

leefgroep 3

De Buurt

Begeleiders

De Buurt

ma, 6 okt

ma, 6 okt

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 Anne en Ime (Lie, Rob.)

DE HANDDOEKEN
Deze week wassen Lief en Wim (Josse, Wout) de handdoeken.
Op 19 september wassen Frank en Anne (Jesse) de handdoeken.

WELKE OUDERS MAKEN DEZE WEEK EN DE WEEK ERNA DE LEEFGROEP
SCHOON?
In het weekend van 13 september

In het weekend van 20 september

Leefgroep 1

Wille en Eliane (Loes)

Sabrina (Djuna)

Leefgroep 2

Nele en Bart (Luna)

Eva en Ben (Tine)

Leefgroep 3

Karolien (Louis)

Anne en Frank (Jesse)

Leefgroep 4

Niels en Uta (Lasse)

Annick en Frank (Mowgli)

WAT GEBEURT IN DE LEEFGROEP?
Leefgroep 1 dompelt zich onder in de kleuren.
Leefgroep 2 focust zich nog wat verder op de dagen van de week en hun bijhorende kleuren en
misschien is er een uitstap in het vooruitzicht (bij mooi weer)?
Leefgroep 3 liet de indianen en cowboys achter in Lokeren en rekent, leest, schrijft er op los.
Leefgroep 4 nu we helemaal op dreef zijn, oefenen we nog verder één weekje.
BEURTROLLERS:
De soepmakers zijn op maandag: Lien (Lena), dinsdag: ? op donderdag: Uta (Lasse, Louis) en
vrijdag: Veerle (Anna, Korneel)
Op woensdag beurtrolt Mieke (Fons, Tuur)
Beurtrol op andere dagen:
Uren

maandag

dinsdag

donderdag

vrijdag

8u15 8u40

Kris

Jo

Jo

Jo

12u4013u30

Chris
?
?

15u50 - Annelies (Moris)
16u30 Mieke (Nel, Klaas)

Chris
Els (Flo, Mong)

Rudy (Jonas, Hanne)
Iris (Tuur)

Chris
Ime (Lie, Rob)

Chris
Tamara (Janosh,
Leander) en ?
Kurt (Lili)

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

Basmati-rijst met
tomaat,bleekselder,
ananas en appel,
ham of veggie
gehakt op basis
van soja en tarwe

Kip zoet-zuur met
pompoen-aardappel
in de oven,
witloofslaatje

Groenten in de
wok met veggieballetjes,
bulgur en
knolseldersla

Frietjes met een
omelet en
rauwkostschotel,
mayo, coktail of
kruidensausje

● Ik ben op zoek naar: pottenlikkers, opscheplepels, dunschillers en ovenschalen voor de
keuken. Heeft er iemand een kokvest op overschot? Alvast bedankt, Chris.
● Leefgroep drie is op zoek naar oude snijplankjes, zodat we de groentjes niet op tafel moet
snijden. Bedankt!
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?
● De inspringende beurtrollers deze week waren: Iris (Tuur), Lowieze, Bobonne (oma
Louis, Sus), Jo (Saar), Menmun (Ensar, Azat), Tamara (Janosh, Leander) en Nadiré (Ileysu).
● Roland en Claudia zorgden 2 keer voor lekkere soep.
● Roland en Claudia hartelijk bedankt om koffie te maken, te lezen met de
kinderen van de derde leefgroep alsook om nog klusjes af te werken en de
werkkelder op te ruimen.
● Chris en Kris (vrijwilligers) startten met de opruim van de kelders. Dankjewel.
● Bedankt Hillevi, Kris, Johannes, Judith, Dieter, Ann, Eva, Anne, Jo, Roland en
Claudia, Eva (Gust, Tine), Lowieze voor de hulp bij de openingsreceptie.
Bobonne, opa Marc en Karolien (Louis, Sus) jullie pannenkoeken waren opnieuw
heerlijk! Heel erg bedankt.
● Niels (Louis, Lasse) en Nadya (Nur, Nisanur) controleerden de derdeleefgroepers op
luizen.
● Sven (Jitte, Nini) repareerde de kraan in de derde leefgroep.
● Iris (Tuur) ging mee zwemmen op vrijdag.
● De mensen van de woongroep Meerhem schonken twee reuze pompoenen,
courgettes, kruiden en brandhout aan leefgroep drie. Die zullen geen honger en
kou lijden op hun tweedaagse.
● Valerie (Julia) deed boodschappen voor leefgroep drie. Julie (Ciska), Nathalie
(Manon), Ben (Gust), Nadya (Nisanur), Els (Mong), Margo (Mingus), Elif (Kayra),
Özlem (Osman) en Lowieze ondersteunden in de leefgroep. Hannes en Fien

(Rosanne),

Mieke (Nel), Jan en Veva (Idriss) en Filip (Ciska) vervoerden de bagage
heen of terug naar Lokeren. Uh!
● Fleur (oud-leerling) schonk 5 leesboeken van Marc De Bel aan de vierde leefgroep.

TIJDSCHRIFTEN
De kinderen hebben via de mededelingenmap folders van tijdschriften meegekregen. Zijn jullie
geïnteresseerd om een abonnement te nemen, geef dan uiterlijk op maandag 16 september het
inschrijfstrookje en gepast geld in een gesloten omslag mee met je kind.

HET “WIST JE DAT-JE” VAN DE WEEK:
Er zit schot in ons verbouwingsdossier: een nieuw dak, een uitbouw op het terras
van de vierde leefgroep, de renovatie van de achtergevel en een nieuwe poort.
Wille (Tinus, Loes) en Wim (architect) zorgden ervoor dat het renovatiedossier van ons
schoolgebouw gepubliceerd werd in het staatsblad. Op 15 oktober mogen de aannemers
komen voor een plaatsbezoek. Vanaf de 22ste oktober kunnen ze hun offerte indienen.
Op 14 november kiezen we welke aannemers het dak zullen vernieuwen, de uitbouw
van de vierde leefgroep zullen uitvoeren en wie de achtergevel mag renoveren. De grote
werken kunnen of tijdens de krokusvakantie of tijdens de paasvakantie beginnen. Er is
wel meer kans dat het de paasvakantie wordt, omdat die vakantie langer duurt en er
meer kans is op goed weer.
OUDER-ENGAGEMENT
In de berichtenbrief van 29 augustus stond er dat er nog 30 mama’s/papa’s hun verplicht
engagement van een dag in de zomervakantie schoonmaken of klussen moesten
opnemen. Gelukkig zijn er nog heel wat ouders die op zaterdag, 30 augustus kwamen
klussen en schoonmaken. Anderen beloofden hun klussendag in te halen op een ander
moment.
Heb jij je kuis- of klussendag in de vakantie niet opgenomen en ben je intussen nog niet
aangesproken, geef je dan spontaan op voor één van de klusjes die nog moeten gedaan
worden. De klussenlijst hangt op in de inkomhal.
We zoeken alvast dringend iemand die de betegeling rond de zandbak verder wil
afwerken.

