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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.
DE HANDDOEKEN
Deze week wassen Xavier en Jo (Saar) de handdoeken.
Op 6 september wassen Elza en Sven (Nini, Jitte) de handdoeken.
WAT GEBEURT IN DE LEEFGROEP?
Leefgroep 1 maakt kennis met Eva en de nieuwe kinderen Ico, Issaïah, Zafirah en Lena.
Leefgroep 2 maakt kennis met Rob en Lie.
Leefgroep 3 gaat voor een vliegende start en kijkt uit naar de tweedaagse op 10 en 11 september.
Leefgroep 4 leert elkaar beter kennen en gaat dan vol energie van start.
BEURTROLLERS:
De soepmakers zijn op maandag: Gerda (oma Lena), dinsdag: Eva (Gust, Tine), op donderdag:
Marleen (oma Lasse, Louis) en vrijdag: Veerle (Anna, Korneel)
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Uren

maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

8u15 8u40

uitzonderlijk
nog om 7u45:
Claudia

Claudia en Jo

Jo (Saar)

Jo (Saar)

Jo (Saar)

12u30 13u30
15u45 16u30

Mieke
Wie wil hier een middag- of
avondbeurtrol opnemen?

(Fons en
Tuur)

Wie wil hier een middag- of
avondbeurtrol opnemen?

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. MEER UITLEG VIND JE IN BIJGAANDE BRIEF
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ZEER BELANGRIJKE INFORMATIE INZAKE DE OPVANG OF DE BEURTROL:
je ontvangt nog uitgebreidere info in een aparte brief.
OCHTENDBEURTROL: van 7u00 tot 8u15 in IBO. Je dient je op voorhand in te schrijven. Maak op
voorhand een afspraak 09 233 70 48. Vanaf 8u15 gaat de schooldeur open.
MIDDAGBEURTROL: vanaf 1 september betalend: per gezin € 0,75 per middagopvang. De
schooldeur sluit om 12u25 en gaat open om 13u15. Kinderen die thuis eten, worden opgehaald tussen
12u10 en 12u25. Dit geldt ook voor de kleuters! De opvang van kinderen van ouders die op een bepaalde
dag de middagopvang doen, wordt voor die dag niet aangerekend.
AVONDBEURTROL: van 15u35 tot 16u30 is er gratis opvang in De Buurt. Heeft je kind langer opvang
nodig, dan wordt je kind opgehaald door IBO om 16u20. In IBO is er opvang tot 18u00. ER is nog geen
studie in de eerste schoolweek. Vanaf de tweede schoolweek gaan alle oudsten van de 3de leefgroep
en alle 4de leefgroepers die in de avondbeurtrol blijven naar de studie. Wie geen huiswerk heeft kan
lezen (er zijn tijdschriften, strips en leesboekjes).
Moet je kind naar IBO, vergeet dan het volgende niet:

● noteer zijn/haar naam op het bord aan de keuken bord, controleer of de datum correct is
● vergeet niet dat je kind moet ingeschreven zijn in de IBO
● verwittig elke dag voor 15u00 het IBO als jouw kind gebruik zal maken van de
avondopvang.
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?
Allen wie komen klussen of schoonmaken is in de juli en augustus: Uta (Lasse, Louis),
Margo (Ilias, Mingus), Anne (Jesse), Sofie (Yann), Mieke en Ward (Roos), Mieke en Filip (Klaas,
Nel), Eva (Gust, Tine), Mich (Maurice), Peter (Tuur, Fons), Rudy (Jonas, Hanne), Gauthier en Hilde
(Felix), Hannelore en Norman (Baziel), Julie (Ciska, Anton), Jasmien en Kurt (Lili), Wim en
Veerle (Anna, Korneel), Liza en Zsou-Zsou (Lucia), Dieter en Tamara (Janosh, Leander), Kristel
(Lola-Lolita, Titus), Elza en Sven (Nini, Jitte), Mieke (Fons, Tuur, Rik), Jo, Jeanne en Renhild (Bram,
Saar), Tom (Joke, Bas, Ico), Nadya (Nisanur, Nur), Elif (Melih, Kayra), Katia (Rocco), Ann, Vera,
Judith, Hannes (Marie-Lou, Rosanne), Pieter en Ime ( Lie, Rob), Iris (Tuur), Frank (Cezar, Olivia),
Karolien (Louis, Sus), Tim en Valérie (Julia), Gülnaz en Aydin (Selin), Lieve (Josse, Wout),
Rupert (Oscar), Leentje en Fien (ex-ouder en oud-leerlinge), Lut, Hillevi, Kris, Johannes, Raf,
Wouter en Kris, Eva (nieuwe begeleider), Roland en Claudia, Anne en het team van HP.
Nele (Luna, Jonas), Filiz (Ali), Canan (Irem en Ecem), Belkiz (Esma Nur) deden was thuis.
De ouders die op de werklijst staan van zaterdag, worden in de onzichtbare rubriek van
volgende week vermeld.
Er zijn nog 30 mama’s/papa’s die hun verplicht engagement van een dag in de
zomervakantie schoonmaken of klussen moeten opnemen. Hopelijk zijn er nog veel
ouders die morgen komen klussen en schoonmaken, zodat dit lijstje kleiner wordt.

DE “WIST JE DAT-JE’s” VAN DE WEEK:
Op vrijdag, 5 september zijn ouders, vrijwilligers en begeleiders welkom op de openingsreceptie.
We voorzien naast veel gezelligheid een drankje en een hapje, een kennismaking met elkaar. Noteer
deze datum alvast in je agenda. We voorzien daarnaast nog een extra informatieavond voor de
nieuwe en andere geïnteresseerde ouders op maandag, 6 oktober.
Eva Buysse vervangt Bart die in verlof is tot de kerstvakantie. Zij begeleidt de 12 kleuters in de
eerste leefgroep. Pas vanaf januari verwachten we nieuwe instappertjes.

