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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 Marieke (Maurice) en Karolien (Louis, Sus).
DE HANDDOEKEN
Deze week wassen Gökul en Ercan (Cenk) de handdoeken.
Op 21 maart wassen Osman en Nurçan (Cihan) de handdoeken
WELKE OUDERS MAKEN TIJDENS DE VAKANTIE EN DE WEEK ERNA DE
LEEFGROEP SCHOON?

Leefgroep 1
Leefgroep 2
Leefgroep 3
Leefgroep 4

In het weekend van 14 maart
Recai en Catharina (Issaiah)
Kurt en Jasmien (Lili)
Zou Zou en Lisa (Lucia)
Kurbet (Hilal)

In het weekend van 21 maart
Nadire (Ileysu)
Ime en Pieter (Rob)
Julie (Ciska)
Niels en Uta (Lasse)

WAT GEBEURT IN DE LEEFGROEP?
Leefgroep 1 werkt verder rond lente, gaat zwemmen en gaat naar de kinderboerderij!
Leefgroep 2 krijgt de lentekriebels. We zaaien en planten en observeren hoe alles groeit.
Leefgroep 3 gaat de laatste projectweek in.
Leefgroep 4 lacht zich te pletter tijdens de jeugdboekenweek.

BEURTROLLERS:
De soepmakers zijn op maandag: Lien (Lena), dinsdag: Claudia, donderdag: Eva (Gust, Tine) en
vrijdag: Veerle (Anna, Korneel).
Op woensdag beurtrolt Margo (Ilias, Mingus) ondersteund door Vénel.
Beurtrol op andere dagen:
Geef je door indien je op de ? kan beurtrollen. Dank alvast.
maandag
Kris

8u159u40
12u10- Chris
13u30 Vénel
Noortje (Bo)
Myriam (Kevin)

dinsdag
Jo

donderdag
Jo

vrijdag
Jo

Chris
Vénel
Lindsay (Owen)
?

Chris
Vénel
Ime (Rob, Lie)
?

Chris
Vénel
Tamara (Janosh,
Leander)
Iris (Tuur)

Pieter (Louis, Sus)
15u35- Vénel ondersteunt Vénel ondersteunt Vénel ondersteunt Vénel ondersteunt
16u30 ?
Rudy (Hanne, Jonas) Menmun (Azad,
Lieve (Josse, Wout)
Ensar)
?
?
Annelies (Moris)
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
Pompoencurry
Spaghetti bolognaise
(pompoenen van Kris of veggie en
Casters) rijst en
komkommer-mais
bietjessla

donderdag
vrijdag
Groentengratin met
Tofu met omelet,
geitenkaasje, couscous broccoli, quinoa en
met erwtjes en
tomaten met sjalotjes
witloofslaatje

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 waren: Pieter (Sus, Louis), Tim (Julia) en Judith.
● Leefgroep drie roept uit volle borst: dank u Vénel voor de ondersteuning! Maar ook de
ouders die afgelopen week meedraaiden in het project: Pieter (Louis) en Uta (Louis).
● Leefgroep drie en de jongsten van leefgroep vier zijn de Kopergieterij ontzettend
dankbaar voor de gratis try-out van hun theater-dansvoorstelling Bab(b)el!
● Hava (Hassan) voor het schenken van vuilniszakken.
● Tamara voor de correctie van de Engelse versie van de tekst over De Buurt. De
Erasmusstudenten die De Buurt bezochten zullen tevreden zijn, want de tekst komt nu op
de interne website van de Arteveldehogeschool.
● Stef (Conan), de baardman in de 8u40-show.
● Marc Vernemmen (via Hillevi) voor het wederom schenken van blinkend A3-papier,
gekleurd papier, kartonnen rollen en werkschriftjes.
● Jacques De Raedt (via Hillevi, bibliothecaris Don Bosco Zwijnaarde) voor het ter beschikking stellen
van tien boeken voor de ‘leesclub van de oudsten’.
● De quiz werd mogelijk gemaakt door vele helpende handen! Bedankt allemaal! Tim,
Johannes, Dieter, Vénel, Jo, Judith en Hillevi om de zaal klaar te zetten. Tom (vriend
Naomi), Klaas (broer Tim) en Wouter (vriend Klaas) stelden samen met Tim en Hillevi de
vragen op. Tom, Klaas, Tim, Anne en Ruud verbeterden (en ze zijn al zo goed!) de
antwoordenbladen. Judith en Hillevi als presentatrices. Dieter als studiemeester. Jo en
Kris als ontvangstcomité en kassadames. Claudia en Roland waren madame en
monsieur croque, merci! Johannes, Julia, Vénel, Vera, Rudy (Jonas, Hanne), Nele en Bart
(Jonas, Luna) achter de bar en in de zaal. Johannes voor de inkopen van drank en hapjes.
Tim, Dieter, Johannes, Judith en Hillevi voor het opruimen van de zaal tot in de vroege
uurtjes. Dieter voor het ter beschikking stellen van zijn auto tijdens de opkuis. De
fantastische oudsten die hielpen: Rocco, Djuna, Josse, Joke en Jonas! Alle ouders en
handelaars die zorgden voor prijzen. Judith, Margo (Ilias, Mingus) en Hillevi die
rondgingen in de wijk/stad om prijzen te ronselen. Ten slotte ook een grote dankjewel
aan alle deelnemers!
● Julien (opa Django) voor zijn medewerking bij de brandevacuatie-oefening en voor de
pictogrammen.
DE “WIST JE DAT-JES” VAN DE WEEK:
Fiscaal attest 2014
Binnenkort krijgen jullie het fiscaal attest voor de BETAALDE opvang van 2014: d.w.z. dat je
een attest krijgt voor de opvang van september, oktober en november 2014 als je die facturen
betaald hebt in 2014. De factuur van de opvang december 2014 betaalde je normaal gezien pas in
januari. Voor dit bedrag krijg je pas een fiscaal attest in 2016.
De 8u40-show begint, ja wat dacht je, om 8u40. Wie te laat is, mag niet meer binnen. Een goede
reden om op tijd te komen, niet?

