De berichtenbrief
Vrijdag 17 oktober 2014

KALENDER oktober en november 2014
di, 21 okt
do, 23 okt

NM

do, 23 okt

Oudercontacten

Jongsten leefgroep 3

De Buurt

Bezoek aan de senioren:
ontdekken van een
sprookjesboek

Leefgroep 1

Tempelhof

Oudercontacten

Jongsten leefgroep 3

De Buurt

za, 25 okt t.e.m. zo 2 nov
ma, 3 t.e.m. 7 nov

Herfstvakantie
Week van ‘t Slaksken

Alle leefgroepen

De Wijk

wo, 5 nov

10u3011u50

Levende muziek

Oudsten 3de en
jongsten 4de lfgr

De Centrale

wo, 5 nov

20u00

Leefgroepvergadering 4de lfgr

Ouders 4de lfgr

De Buurt

do, 6 nov

8u45–
09u30

Toneelvoorstelling
"Vroemtuut"

Leefgroep 1 en
jongsten leefgroep 2

Buurtcentrum

Ontmoetingsdagen met de
Franstaligen

Leefgroep 4

Wallonië

Zwemmen

Leefgroep 2

Strop

wo, 12- vr, 14 nov
wo, 12 nov

VM

wo, 12 nov

20u00- Algemene vergadering en raad
22u00 van beheer van de VLOM

Afgevaardigden van
ouders en personeel én
alle geïnteresseerden

De Buurt

vr, 14 nov

NM

Zwemmen

Leefgroep 3 en 4

Van Eyck

ma, 17 nov

20u00

Leefgroepvergadering

Leefgroep 3

De Buurt

do, 20 nov

20u00

Vormingsmoment

Begeleiders

De Buurt

vr, 21 nov

20u00

Etentje stuurgroep

Stuurgroepleden en
geïnteresseerden om
toe te treden

Bij Tim

wo, 26nov

VM

Zwemmen

Leefgroep 2

Strop

do, 27 nov

VM

Zwemmen

Leefgroep 1

Strop

vr, 28 nov

NM

Zwemmen

Leefgroep 3 en 4

Van Eyck

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 Hava (Hassan).

DE HANDDOEKEN
Deze week wast Iris (Tuur) de handdoeken.
Op 25 oktober wassen Koen en Margo (Ilias, Mingus) de handdoeken.

WELKE OUDERS MAKEN DEZE WEEK EN DE WEEK ERNA DE LEEFGROEP
SCHOON?
In het weekend van 17 oktober

In de herfstvakantie

Leefgroep 1

Mieke en Ward (Roos)

Tom en Katrien (Ico)
Lief en Wim (Josse en Wout)

Leefgroep 2

Lindsay en Olivier (Owen)

Ime en Pieter (Rob, Lie)
Mevlit en Elif (Melih)
Gülnaz en Celal (Belfin)

Leefgroep 3

Tine en Ben (Gust)

Nele en Bart (Luna)
Els en Frank (Mong)
Zibel en Tayfun (Naz)
Kristel (Titus)

Leefgroep 4

Rushdie en Kimete (Arend)

Frank (Titus)
Kimete (Arend)

WAT GEBEURT IN DE LEEFGROEP?
Leefgroep 1 werkt rond bos en sprookjes. Op donderdag gaan de kinderen verkleed naar de
oudjes.
Leefgroep 2 werkt, speelt, leert nog een laatste week over ‘wilde dieren’.
Leefgroep 3 blaast al inoefenend even uit na het restaurantproject.
Leefgroep 4 oefent naarstig nog een weekje in.
BEURTROLLERS:
De soepmakers zijn op maandag: Lien (Lena), dinsdag: Bianca, donderdag: ? of Claudia en op
vrijdag: Veerle (Anna, Korneel)
Op woensdag beurtrolt Margo (Ilias, Mingus) ondersteund door Vénel

Beurtrol op andere dagen:
Uren

maandag

dinsdag

donderdag

vrijdag

8u15 8u40

Julia

Jo

Jo

Jo

12u40- Chris
13u30 Bianca
Vénel
?

Chris
Bianca
Vénel
Iris (Tuur)
Anja (Ito)

Chris
Vénel
Eda
Katia (Rocco)
Hannelore (Baziel)

Chris
Vénel
Eda
Tamara (Janosh, Leander)

15u50 - Kurt (Lili)
16u30 Vénel

Els (Flo, Mong)
Vénel

Menmum (Ensar,

Valerie (Julia)

Azad)

Tom (Joke, Bas, Ico)

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
Köfte hamburger
met aardappelen en
bloemkoolgratin,
prinsessenboontjes
met tomaat en sjalot.

dinsdag
Herfststoofpotje
met kikkererwten,
couscous, koolrabi,
komkommer met
yoghurtmuntdip

donderdag
Gyros van kip met
paprika, wortel,
sojascheuten en
ananas, basmati-rijst
en ijsbergsla

vrijdag
Frietjes met gekookt
eitje, slaschotel,
mayonaise, cocktailsaus
of kruidenyoghurt-saus
en appelmoes voor de
kleintjes.

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?
● Kris Casters, Irem S. en Irem K. zorgden voor een afvalvrije stoep en
fietsenrekken voor de school. Hopelijk zorgt iedereen ervoor dat ze afvalvrij
blijven.
● Onze vrijwilligers Eda, Bianca, Vénel, Fatimeh en Mariam zorgen ervoor dat de
school er netter bij ligt, de beurtrol ‘s middags prima verloopt en de begeleiders
niet meer moeten invallen, dat kleine klusjes gebeuren, het secretariaat en de
leefgroepen ondersteund worden.
● Elif (Kayra, Melih), Tom (Joke, Bas, Ico), Ime (Lie en Rob) en Mieke (Klaas en Nel) hielpen
bij de luizencontrole.
● Alle helpende ouders uit het restaurantproject bedanken we volgende week.
● Wille (Loes, Tinus) ontving samen met Roland de architect en de 4 geïnteresseerde
aannemers voor een plaatsbezoek. Zo kunnen deze aannemers een offerte
indienen voor de komende renovatiewerken (zie inkomhal).
● Hava (Hassan) naaide voor de 2de leefgroep een lange rits in de matrasovertrek.
Super, nu kan er volop geklommen en gesprongen worden zoals de apen,!
● De tweede leefgroepers zwommen alweer dankzij Tania, Vénel, Pieter (Sus) en
Ime (Rob en Lie)

DE “WIST JE DAT-JES” VAN DE WEEK:

Wat je zeker moet weten over school- en studietoelagen.
In 10 puntjes ben je mee.
1. Financiële steun van de Vlaamse overheid
Naar school gaan kost geld. Studeren ook. Schooltoelagen en studietoelagen van de
Vlaamse overheid helpen om de kosten te dragen.
De bedragen zijn verschillend voor kleuters, scholieren en studenten:
Voor kleuters is er een vast bedrag van 92,20 euro.
Voor leerlingen uit het lager en secundair varieert de toelage tussen 103,72 en 1140,45
euro.
2. Misschien ook voor jou
Naar schatting 1 op de 4 leerlingen en studenten heeft recht op een toelage. Je komt
vlugger in aanmerking dan je denkt. Ook jij hebt misschien recht op een toelage.
3. Voorwaarden
Om een toelage te ontvangen moet je voldoen aan een aantal voorwaarden. Zo mag het
inkomen niet te hoog zijn. Daarnaast zijn de nationaliteit (je bent Belg of gelijkgesteld),
de opleiding en de gezinssituatie (leefeenheid) van belang.
4. Vanaf de eerste kleuterklas
Gaat je kleuter bijna of pas naar school? Vraag een schooltoelage aan vanaf de 1ste
kleuterklas. Als kinderen als kleuter recht hebben op een schooltoelage, krijgen ze
meestal hun hele onderwijsloopbaan lang een toelage. Dus ook in het lager en secundair
onderwijs en als student.
5. Online aanvragen: snel en gemakkelijk
Een toelage aanvragen kan je online of op papier. Online aanvragen is gemakkelijk en
snel via onderwijs.vlaanderen.be/schooltoelagen-en-studietoelagen
6. Indienen van 1 augustus 2014 tot en met 1 juni 2015
Voor het schooljaar 2014-2015 kan je je aanvraag indienen vanaf 1 augustus 2014 tot en
met 1 juni 2015. Na 1 juni 2015 ben je te laat.
7. Eén dossier per gezin
Een aanvraag voor je dochter in het 4de leerjaar, je tienerzoon en je verder studerende
dochter? Het kan allemaal met 1 dossier.
8. Wat na je aanvraag?
Zodra je dossier geregistreerd is, krijg je een ontvangstmelding. Mogelijk vraagt de
afdeling Studietoelagen je al bij de ontvangstmelding om ontbrekende gegevens aan te
vullen.
9. Stel je vraag
Een vraag over school- of studietoelagen? Bel gratis 1700, het infonummer van de
Vlaamse overheid.
10. Hulp bij je aanvraag
Je hoeft je aanvraag niet in je eentje in te vullen. Heb je hulp bij je aanvraag nodig?
Spreek Lowieze of Jo aan.

