De berichtenbrief
Vrijdag 18 oktober 2013

KALENDER OKTOBER - NOVEMBER 2013

ma, 21 okt

14u00

De (on)mogelijke
vriendschap

Leefgroep 4

Kopergietery in de
Jozef II- straat

ma, 21 okt

20u00

Stuurgroep

Stuurgroepleden én
geïnteresseerden

Bij Tim

di, 22 okt

8u40

Naar het bos

Leefgroep 1

Claeys-Boúúaert

di, 22 okt

20u00

Leefgroepvergadering

Leefgroep 1

De Buurt

Vormingsmoment

Begeleiders

De Buurt

Vrijaf: Wapenstilstand

Iedereen

za, 26 oktzo, 3 nov
di, 5 nov

Herfstvakantie
20u00

ma, 11 nov
di, 12 nov

20u00

Leefgroepvergadering

Leefgroep 3

De Buurt

wo, 13 nov

VM

Zwemmen

Leefgroep 2

‘t Strop

do, 14 nov

20u00

Leefgroepvergadering

Leefgroep 4

De Buurt

vr, 15 nov

NM

Zwemmen

Leefgroep 3 en 4

Van Eyck

BEURTROLLERS:

De beurtrol is een dienst van ouders en vrijwilligers voor ouders en kinderen.
Ouders en vrijwilligers geven zich op om gratis toezicht te houden. De
beurtrollers verzorgen opvang net voor en na de school en tijdens de middag.
Wie wil een geel vraagtekentje vervangen door zijn/haar naam?
Dit zijn de ouders en vrijwilligers die jullie kind(eren) volgende week gratis opvangen of die
instaan voor drankbedeling en afwas.
De soepmakers zijn op maandag: Jasmien/Kurt (Lily), op dinsdag: Eva (Gust, Tine) , op donderdag: ?
en op vrijdag: Veerle (Anna, Korneel)
Woensdag is Fien (Rosanne, Marie-Lou) de beurtroller.

Beurtrol op andere dagen:
Uren

maandag

7u45- 8u40

Roland en Claudia Roland en Claudia Roland en Claudia Roland en Claudia

12u10- 13u15 Claudia
Els (Josse)
?

dinsdag

donderdag

Claudia
Eva (Volker, Aki)
?

Claudia
Els (Flo, Mong)
?

vrijdag

Claudia
Tamara (Janosh,
Leander)

?
15u50- 16u30 Iris (Tuur)
Lieve (Josse, Wout)

Lindsay (Owen)
Tom (Joke, Bas)

?

Jasmien, Kurt (Lily)

WARME MAALTIJDEN: als je warm blijft eten, betaal je de dag zelf of koop je een

5- of een 10-beurtenkaart.
Op maandag, dinsdag en donderdag kan je het slaatje apart verkrijgen voor 2 euro.

Maandag

Dinsdag

Donderdag

gekookte
aardappelblokjes,
wortelen, bloemkool
overgoten met witte
kaassaus en
rundsburger
slaatje: (niet bij warm
eten) rauwe
bloemkool, geraspte
wortelen, knolselder
in de yoghurtsaus...

spaghetti,
tomatensaus, gehakt,
prei, paprika,
courgette, …
gemalen kaas
slaatje: (niet bij warm
eten) venkelslaatje:
venkel, sinaasappel,
olijven, dille, sla,...

linzen-rode
bietensalade met
broodje
slaatje: (niet bij warm
eten)

rode bieten, tomaten,
zoete ui, sla,
rucola,...

WELKE OUDERS MAKEN DE LEEFGROEP SCHOON ?

Leefgroep 1: Belgin en Derviz (Yassin)
Leefgroep 2: Mevlit en Sibel (Irem Sonmez)
Leefgroep 3: Leen (Ilayda)
Leefgroep 4: Annick en Frank (Lolita)

Vrijdag
koude rijstsalade,
gevulde perziken met
tonijn, gekookt eitje, sla,
geraspte worteltjes, ...

WAT GEBEURT IN DE LEEFGROEP?

Leefgroep 1: gaat naar het bos en brengt (hopelijk) een kabouter mee.
Leefgroep 2: het ziekteverlof van Vera loopt ten einde. Zij komt vanaf maandag
terug! We danken Julie voor de vervanging.
Leefgroep 3: oefent nog een weekje in met heel veel zin, maar verlangt stiekem al een
beetje naar de vakantie.
Leefgroep 4 blikt terug op hun muzisch project en daarnaast is er weer tijd voor het
inoefenen.
DE HANDDOEKEN
Deze week wast Angie (Aëla en Django) de vuile handdoeken.
Op 25 oktober zijn Jorgen en Tien (Jente) aan de beurt.

EEN GEZELLIG KOPJE KOFFIE OF THEE
Deze week konden wij thee en koffie drinken op de gezondheid van Raf, De Buurt en
Anne.

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 van vorige en deze week waren Anne, Leentje (oud
ouder), Iris (Tuur).
Claudia plastificeerde de nieuwe leesboekjes van leefgroep drie en haalde het kopiewerk
op in de stad.
Ilayda, Olivia, Tirza, Hilal en Marie-Lou die vrijwillig een handje komen meehelpen bij
de afwas.
Margo (Mingus) begeleidde de tweede leefgroep naar het zwembad.
Peter (Tuur, Fons) want hij brengt tijdens het weekend spulletjes naar het containerpark.
Nadiré (Ileysu) en Delphine (Lucy) gingen mee naar de senioren met leefgroep 1.
HET “ WIST JE DAT-JE” VAN DE WEEK: het nieuwe
adressenboekje

Deze week krijg je het adressenboekje van 2013-2014. Op die manier kan je
andere ouders en begeleiders gemakkelijk contacteren. Er zouden geen
fouten mogen in staan. Toch nog iets gevonden dat niet klopt? Geef het door op het secretariaat.
Verandert er in de loop van het schooljaar iets aan je adres- of contactgegevens? Geef het ons
a.u.b. door!

