De berichtenbrief van vrijdag 16 oktober 2015

KALENDER oktober/ november
vr, 16 okt
ma, 19 okt

Zwemmen
Start voorrangsperiode inschrijving
kleuters
Bezoek Natuurhistorisch museum
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Broertjes en zusjes
geboren in 2014
LG3

De Buurt
De Buurt
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Appelwinkel van leefgroep 2

De Buurt
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Vergadering benefietfuif GITANE

Voor iedereen die
wat centjes mee
heeft
Tim, Elza, Nele,
Judith, Bart
Iedereen
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za, 24- zo
25 okt
ma, 26- wo
28 okt
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Bij Kim
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Tuinwerk- en schilderweekend met
gezellige herfstdrank
Ontmoetingsdagen met de
Franstalige kinderen uit Couthuin
Voorbereiding feest 40 jaar De
Buurt
Oudercontact jongsten leefgroep3
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Zwemmen
Zwemmen
Bezoek aan de senioren
Stuurgroep

vr, 30 okt
vr, 30 okt
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15u30

Zwemmen
Dress 2 impress en wafelbak
Zin om mee te helpen? Spreek Ime,
Chris, Tamara of Judith aan.
Herfstvakantie

De Buurt
De Buurt

Tuinwerk- en schilderweekend met
gezellige herfstdrank

De tuin en
LG4
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LG4
Iedereen die er
zin in heeft
Ouders jongsten
LG3
LG2
LG1
LG1
Stuurgroepleden &
geïnteresseerden
LG3 en 4
Iedereen

De Buurt

Iedereen

Leefgroepvergadering
LG 1
Vrijaf: wapenstilstand
Leefgroepvergadering
LG 3
Zwemmen
LG3 en 4
Vormingsmoment: Yoga
Begeleiders
Bezoek aan de senioren:
seniorenweek
Algemene vergadering

De tuin en
LG4
Merelbeke

LG1
Iedereen

De Buurt
Strop
Strop
Tempelhof

Ouders LG1
Ouders LG3
De Buurt
Buurtcentrum
St-Salvator
Tempelhof
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 De Buurt en door
een onbekende weldoener (mevrouw met rode jas) op dinsdag.
DE HANDDOEKEN
Deze week wast Leen (Ilayda) de handdoeken. Volgende week is het de beurt aan Noortje
en Tom (Bo, Sam).
WELKE OUDERS MAKEN DIT WEEKEND EN DE WEEK ERNA DE
LEEFGROEP SCHOON?

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)

In het weekend van 25
oktober
Mieke (Fons)
Pieter (Louis)
Annelies of Bart (Finn)
Uta en Niels (Lasse)

WAT GEBEURT IN DE LEEFGROEP?
Leefgroep 1 werkt verder over de herfst.
Leefgroep 2 bakt zelf ook het een en ander om te verkopen in hun appelwinkeltje.
Leefgroep 3 rondt hun project af ‘van oerknal tot moderne mens’. Dinsdag brengen ze
een bezoek aan het Natuurhistorisch Museum in Brussel om te leren over de eerste mens
en dino’s.
Leefgroep 4 geniet van een week inoefenen met extra veel Frans.
BEURTROLLERS
De soepmakers zijn op maandag: Julie (Ciska, Anton), op dinsdag: Gerda (oma Lena),
donderdag: Ime (Lie, Rob) en op vrijdag: Veerle (Anna, Korneel)
Op woensdag beurtrolt Margo (Ilias,Mingus)
Geef je door indien je op de ? kan beurtrollen. Dank alvast.

8u15- 9u40
12u10- 13u30

maandag
Jo
Chris
Myriam
(vrijwilligster)
Miriam (Kevin)

Leentje
15u35- 16u30

Tom (Bas,Ico)
Elza (Jitte)

dinsdag
Jo
Chris
Sareh
Joannes
?

donderdag
Jo
Chris
Sareh
Joannes
?

vrijdag
Jo
Chris
Sareh
Joannes
Tamara (Janosh,
Leander)

Filip (Nel,Klaas)
Els (Flo,Mong)

Ime (Lie,Rob)
Noortje (Bo,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
Bulgurschotel met
lamsgehakt en
boontjes, rode
bietjes met
yoghurt en honing

dinsdag
Groentetaarten,
rijst met mais,
wortel en
komkommersla

donderdag
Groentegratin met
geitenkaasje, couscous
met erwtjes en
tomatenslaatje

vrijdag
Riet kookt :
vispannetje met
worteltjes en
broccoli,
aardappelpuree
en venkelslaatje
met appel
Bedankt voor de lekkere appeltjes, de heerlijke noten en de mooie theemuts-nijlpaard
(nog een raadsel van wie ik die kreeg!) Groe(n)tjes, Chris
DE ONZICHTBARE RUBRIEK
Er gebeurt veel in de school, dat zie je. Maar er gebeurt ook veel dat je niet ziet!
● De extra beurtrollers van deze week waren: Pieter en Bobonne (Louis,Sus)
● Claudia zette het zaaltje klaar voor de vorming over opvoeden.
● De helpende handen in leefgroep drie: Zibel (Naz), Filip (Klaas), Olivier (Manon),
Ben en Eva (Tine en Gust).
● Charlotte (Boris) en Nazli (Anil) gingen mee naar toneel met de eerste leefgroep
● Sofie (Marthe) zorgde ervoor dat de eerste leefgroep naar de spilvarkens kon.
● Er was lekker veel hulp in de vierde leefgroep van Katrien (Bas), Mieke (Nel),
Margo (Ilias) en Uta (Lasse).
● Dankzij Miriam (Kevin) kon leefgroep 2 gaan zwemmen!
● Alle ouders die reeds kinderkledij binnen brachten. Je kan dit nog steeds doen.
● Ingrid (vriendin Anne) schonk nieuwe kopjes voor de quiz of de keuken.
DE “WIST JE DAT-JES” VAN DE WEEK:
Fiscaal attest voor opvang tussen januari en juni 2015 – factuur opvang september
● Vandaag krijgt je kind het fiscaal attest mee voor de opvang die jullie betaalden
tot juni 2015.
● Voor de opvang vanaf september tot het einde van dit kalenderjaar krijgt je in
maart 2016 een bijkomend attest voor zover de opvang op 31.12.2015 betaald is.
● De middagopvang is fiscaal aftrekbaar voor kinderen jonger dan 12 jaar. Deze
attesten heb je nodig om in 2016 je belastingbrief te kunnen invullen.
● Wij mogen geen twee keer een fiscaal attest uitreiken. Draag dus zorg voor dit
attest.
Je kind heeft eveneens de factuur voor de middagopvang van september mee. Je kan
deze factuur betalen via overschrijving of op het secretariaat.
Je kan er ook voor kiezen om een voorschot te betalen voor de opvang, waardoor je
voor de betaling van de opvang voor enkele maanden geen omkijken hebt.

