De berichtenbrief
Vrijdag 3 oktober 2014

KALENDER OKTOBER 2014
ma, 6 okt

ma, 6 okt

Pedagogische studiedag
Kinderen vrijaf
20u00

Begeleiders

Info-avond voor nieuwe ouders, ouders van instappende
kleuters en geïnteresseerden

De Buurt

De Buurt

ma, 7 okt

20u00

Stuurgroep

Stuurgroepleden en
geïnteresseerden

Anne –
Vlaamsekaai 88

di, 7 okt

9u00-13u30

Beroepenrally

Middengroepers en
oudsten leefgroep 4

Gentse Haven

vr, 10 okt

8u20-17u00

Bezoek aan Technopolis

Leefgroep 4

Technopolis

Inschrijven broertjes en zusjes
geboren in 2013

Ouders van Lina,
Mira, Meyra en Lore

Secretariaat

ma, 13 okt 24 okt
ma, 13 okt

14u00

Toneel: De koning zonder schoenen

Leefgroep 1 en 2

De Centrale

ma, 13 okt

20u00

Vl.O.M

Petra, Evert, Anne,
Lut, Tim, Jo, Katrien

De Weide

wo, 15 okt

19u45

Vormingsmoment

Begeleiders

De Buurt

vr, 17 okt

NM

Zwemmen

Leefgroep 3 en 4

Van Eyck

do, 23 okt

NM

Bezoek aan de senioren: ontdekken
van een sprookjesboek

za, 25 okt t.e.m. zo 2 nov

Herfstvakantie

Leefgroep 1

Tempelhof

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, Lindsay (Owen), Dieter en Jo.
DE HANDDOEKEN
Deze week wast Julie of Filip (Ciska, Anton) de handdoeken.
Op 11 oktober wassen Dieter en Tamara (Janosh, Leander) de handdoeken.
WELKE OUDERS MAKEN DEZE WEEK EN DE WEEK ERNA DE LEEFGROEP
SCHOON?
In het weekend van 4 oktober

In het weekend van 11 oktober

Leefgroep 1

Norman en Hannelore (Baziel)

Lien (Lena)

Leefgroep 2

Filip (Anton)

Zou Zou en Lisa (Lucia)

Leefgroep 3

Rudy en Isabel (Hanne)

Memnum en Ramazan (Ensar)

Leefgroep 4

Frank en Veronique (Olivia)

Koen en Margo (Ilias)

WAT GEBEURT IN DE LEEFGROEP?
Leefgroep 1 tovert zich een weg naar het bos.
Leefgroep 2 verkent volop de wereld van de wilde dieren.
Leefgroep 3 werkt aan de opening van hun restaurant… Maar beginnen doen ze met: ‘leren
koken’.
Leefgroep 4 is volop bezig filmpjes af te werken. Daarnaast brengen de oudsten en
middengroepers een bezoek aan verschillende technologische bedrijven in de Gentse haven en
gaan ze met de gehele leefgroep vrijdag naar Technopolis als afsluiter van hun project.
BEURTROLLERS:
De soepmakers zijn op maandag: geen school, dinsdag: Claudia, donderdag: Claudia en vrijdag:
Veerle (Anna, Korneel)
Op woensdag beurtrolt Margo (Ilias, Mingus)
Beurtrol op andere dagen:
Uren

maandag

dinsdag

donderdag

vrijdag

8u15 8u40

geen school

Jo

Jo

Jo

12u4013u30

geen
school

Chris
Bianca
Vénel
?

Chris
Eda
Lowieze
Vénel

Chris
Eda
Tamara (Janosh, Leander)
Vénel

15u50 - geen school
16u30

Els (Flo, Mong)
Elza (Nini, Jitte)

Lowieze
Menmum (Ensar,

Lieve (Josse, Wout)

Azad)

Julie (Ciska, Anton)
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
geen school

dinsdag
Gigot (geschonken door
Özlem ter ere van het
Offerfeest) met
herfstgroenten, couscous,
komkommer met yoghurtdilledip

donderdag

vrijdag

Pompoensoufflé,
Vissalade in perzik met
tuinsalade met zuiderse
broccolipuree en Chinese
bonen, witloofnotensla en koolsla.
pastastrikjes.

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: Anne, Bobonne (Lous, Sus) en
Lindsay (Owen).
● Met dank aan handige Wim (Korneel), want zijn helpende handen herstelden het
startknopje van de oven.
● Een beestige merci aan de mensen van Woongroep Meerhem voor de tijger
(Streepje) in bruikleen.
● Dank aan Tien (ex-ouder) die ondersteuning biedt op vlak van zorg en mee de
pedagogische studiedag rond handelingsgericht werken vorm geeft.
● Claudia hielp bij het administratief werk en leidt Vénel, onze nieuwe werkkracht,
op.
● Evert die ondersteuning biedt bij het administratief werk (adressenboekje,
Excelbladen voor de opvang en de facturen). 1000x dank.
● Olivier (Owen) zorgde dat de kapstokjes in de keuken aangevuld werden.
● Tania ging fruit kopen voor leefgroep 1 én 2. Dank u wel Tania!
● Eda, Lien (vrijwilligers) en Nadyre (Ileysu) gingen mee naar de dierentuin met de 2de
leefgroep
● Leefgroep 2 kon gaan zwemmen dankzij Pieter (Sus), Josefien (zus Lucy) en Vénel.
● De eerste leefgroep zwom met hulp van Vénel, Eda en Tania.
● Chris Nolf, Lowieze, Claudia, Havva (Hassan), Özlem (Osman) en Johannes hielden
een brainstorm rond MOS bij ons op school.

DE “WIST JE DAT-JES” VAN DE WEEK: het adressenboekje 2014-2015
HET ADRESSENBOEKJE: het huzarenwerkje om alle correcte adresgegevens te
verzamelen is achter de rug. Evert en Lut zorgden voor hét nieuwe adressenboekje 20142015. Je ontving/ontvangt het deze week gratis en voor niets. Wie het boekje verliest en
een nieuw exemplaar opvraagt, betaalt de kopieprijs.
HET OFFERFEEST: De Moslimexecutieve van België bepaalt voor het offerfeest dit
jaar de datum van zaterdag 4 oktober. Als binnen de moslimgemeenschap, een bepaalde
groep het desbetreffende feest op een andere dag viert dan op 4 oktober en je kind blijft
thuis, dan moet je ons schriftelijk laten weten dat je kind afwezig is door het Offerfeest.
FACTUREN MIDDAGOPVANG: worden vandaag meegegeven.
GOED OM WETEN: De 3de en 4de leefgroepers noteren steeds hun naam in het groene
schriftje bij de passende datum in het geval zij naar huis of bij vriendjes gaan eten. Op
die dag wordt dan geen opvang aangerekend.
De ouder die beurtrolt over de middag betaalt ook geen opvang van zijn/haar kind.
NIEUW
Kris is afwezig tot aan de herfstvakantie. Zij wordt in de vierde leefgroep vervangen
door Julia Verhaeghe. Voor de zorg krijgen wij hulp van Tien Vanesser (mama van Jente,
Toon en Ebbe) die als vrijwillige zorgleerkracht ondersteuning komt bieden. Als ouders
van een vierde leefgroeper kreeg je inmiddels al een brief met meer uitleg.

LUIZEN
Er zijn opnieuw luizen in de derde leefgroep en misschien ook wel in andere
leefgroepen. Controleren a.u.b. de kinderhoofdjes op ev. luizen en/of neten.?
Welke ouders kunnen dinsdag luizencontrole doen? Geen probleem als je dit nog nooit
gedaan hebt, je krijgt hier een demonstratie en uitleg.

