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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. Deze week nog 5 gele
vraagtekens: wie noteert 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: Julie (Ciska, Anton) ,dinsdag: Eva (Gust, Tine , op
donderdag: Angie (Aëla, Django) en op vrijdag: Veerle (Anna, Korneel).
Woensdag is de beurtroller Margo (Mingus, Ilias).
Beurtrol op andere dagen:
Uren

maandag

dinsdag

7u45- 8u40

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

12u30 13u30

Claudia
?
?

Claudia
Nadiré (Ileysu)
?

donderdag

Claudia
Lien (Kato)
Lindsay (Owen)

Vrijdag

Claudia
Tamara (Janosh,
Leander)

Kristel (Titus, Lola
Lolita

15u50- 16u30 Elza (Nini, Jitte)
Mieke (Nel, Klaas)

Dieter (Janosh,
Leander)

Tom (Joke, Bas)
?

?

Lindsay (Owen)
gezocht voor de week nadien: dinsdagmiddag 18 februari: 1 middagbeurtroller
DE HANDDOEKEN
Deze week wassen Annick en Frank (Lolita, Mowgli) de vuile handdoeken.
Volgende week zijn Nathalie en Olivier (Guillaume, Manon) aan de beurt.

WAT GEBEURT IN DE LEEFGROEP?
Leefgroep 1 voelt het kriebelen en werkt rond Valentijn.
Leefgroep 2 stort zich in de wereld van ritme en muziek. Beluisteren, beleven, bespelen,
maken….
Leefgroep 3 maakt een website over de wereld en haar verhalen.
Leefgroep 4 leert nog meer over handel, oefent in en bereidt zich voor op de taaluitwisseling.

EEN GEZELLIG KOPJE KOFFIE OF THEE
Deze week konden wij thee en koffie drinken op de gezondheid van Dieter (Janosh, Leander),
Kristof (Django) en De Buurt.

MAALTIJDEN: als je warm blijft eten, betaal je de dag zelf of koop je een 5- of een 10beurtenkaart.Het slaatje kan je apart verkrijgen voor 2 euro.
Maandag

Dinsdag

Donderdag

Vrijdag

vleesbrood met
gestoofde peren en
gebakken aardappelen

pasteigebak: gevuld
met kippenwit, rijst
en champignons

gefrituurde
vegetarische
vogelnestjes met
tomatensaus en sla

pasta met tomatentonijnsaus: ui, Spaanse
peper, tomaten,
olijven, kappertjes,
tonijn

salade "Saint-Tropez:
sla, palmharten,
champignons,
komkommer,
aspergepunten en een
lekker sausje

cocktail "pikanto":
appelsien, rode ui,
blauwe
schimmelkaas, sla en
een bijhorend sausje

salade "Annabella":
groene paprika, gele
paprika, hardgekookt
eitje, sla, ui, asperge
en een zalig sausje

boerensalade:
komkommer, ui,
tomaat, olijven,
blokjes kaas, maïs en
een hemels sausje

WELKE OUDERS MAKEN DEZE WEEK EN DE WEEK ERNA DE LEEFGROEP
SCHOON?
In het weekend van 8
februari

In het weekend van 15
februari

Leefgroep 1 Kurt en Jasmien (Lili)

Wim en Lief (Josse, Wout)

Leefgroep 2 Niels en Uta (Louis)

Filip en Julie ( Ciska, Anton)

Leefgroep 3 Veerle en Wim (Korneel)

Mieke of Peter (Tuur)

Leefgroep 4 Musa en Belgiz (Yüksel)

Wim en Veerle (Anna)

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?


Vorige en deze week waren de inspringende beurtrollers: Leentje (ex-ouder), Iris (Tuur) en
Valerie (Julia)
● Leefgroep 2 kon zwemmen dank zij Mehmet (Melih) en Zibel (Naz) en ons Tania.
● Claudia, bedankt voor de vele lekkere peren voor onze kinderen!
● Dankwa en Lawrence (Everlasting) kookten Fufu, Claudia hielp in de keuken, Ann (oma
van Janosh) deelde ervaringen over Engeland en Amerika, Jörgen (Jente) vertelde over
Denemarken en kabouters en Elif (Kayra) hielpen op vrijdag.







Tamara (Janosh) zat in de rode vertelstoel.
Musa (Yüksel) schonk koekjes aan leefgroep 4
Nadiré (Ileysu) gaf ridders aan de eerste leefgroep
Alvast iedereen die meehielp aan Gitane, de namen volgen nog.
Mehmet (Melih) schonk een bescherming voor de tablet van leefgroep 2.

GEZOCHT VOOR HET PROJECT IN LEEFGROEP 2!
We zijn op zoek naar kokers (liefst met sluiting van posters of zo), en allerhande materialen
om muziek, geluid mee te maken.

DE “WIST JE DAT-JES” VAN DE WEEK
Reken je snel je Gitane kaarten af bij Hillevi? Zo kunnen we de boekhouding van de fuif
afrekenen. Dan kom je in een van de volgende ‘Wist je dat-jes’ te lezen hoeveel de winst was.
We zouden het fijn vinden als er maandagavond ook ouders afkwamen op de brainstorm rond
de website. Wat vind jij een goede website? Wat moet je er op kunnen zien, doen,…?
Je bent meer dan welkom!

