De berichtenbrief van vrijdag 2 september2016

De schooluren veranderen!! Woensdag duurt de school net als elke andere voormiddag tot
12u10. Op donderdag beginnen we de middagpauze om 12u, omdat er dan
personeelsvergadering is. De school start op ma, di, do en vrij terug om 13u30.
Kalender van september
vr, 2 sep

15u30- 17u30

Openingsreceptie: we openen
feestelijk het nieuwe schooljaar

Iedereen

De Buurt

ma, 5 sep

20u00

Leefgroepvergadering

Ouders en begeleiders
leefgroep 3

De Buurt

wo, 7 sep

VM

Zwemmen

Leefgroep 2

Strop

do, 8 sep

VM

Zwemmen

Leefgroep 1

Strop

do, 8 sep

20u – 22u

Bouwplanteam: renovatie
achtergevel, nieuwe poort en
brandveiligheid

Wille, Julien, Evert, Tim,
Anne, Stijn, Claudia en
geïnteresseerden

De Buurt

vr, 9 sep

NM

Zwemmen

Leefgroep 3 en 4

Van Eyck

ma, 12 sep 20u00

Leefgroepvergadering

Leefgroep 1

De Buurt

di, 13 sep

VM

Medisch onderzoek

Middengroepers LG 4

CLB

do, 22 sep

20u00

Stuurgroepvergadering

Leden en
geïnteresseerden

Pedagogische studiedag
Geen school voor de kinderen

Thuis

Speeddate en praatcafé gevolgd
door een spaghettifestijn

Iedereen

ma, 26 sep

za, 1 okt

9u30 – 14u

De Buurt

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 Jo en De Buurt.
DE HANDDOEKEN
Dit weekend wassen Gülnaz en Aydin(Selin) de handdoeken.. Tijdens het weekend van 3 en 4
september wassen Veerle en Wim (Korneel) de handdoeken.
WELKE OUDERS MAKEN DIT WEEKEND EN DE WEEK ERNA DE LEEFGROEP
SCHOON?
In het weekend van 3 sep

In het weekend van 10 sep

Leefgroep 1

Eva (Leon)

Jessica en Steven (Anais)

Leefgroep 2

Eliane (Loes)

Anja en Christophe (Ito)

Leefgroep 3

Marieke en Mich (Maurice)

Marieke en Mich (Maurice)

Leefgroep 4

Iris (Tuur)

Fien en Hannes (Marie Lou)

WAT GEBEURT ER IN DE LEEFGROEP?
Leefgroep 1 gaat met 15 sloebers de uiltjes en de werking van de leefgroep ontdekken.
Leefgroep 2 ontdekt verder de leefgroep en start langzaam met de dagen en kleuren van de week
Leefgroep 3 oefent heel vlijtig in.
Leefgroep 4 oefent enthousiast in.
BEURTROLLERS
De soepmakers zijn op maandag: Lien (Lena), op dinsdag: Barbara (vrijwilligster),. op donderdag:
Marleen (oma Lasse, Louis) en op vrijdag: Veerle (Anna, Korneel).
Op woensdag doet Mieke (Fons) de beurtrol.
Geef je door indien je op één van de ? kan beurtrollen. Dank alvast.
maandag

dinsdag

donderdag

vrijdag

8u15- 8u40

Kris
Sareh

Jo
Sareh

Raf
Sareh

Jo

12u1013u30

Chris
Sareh
Myriam D
Joannes

Chris
Sareh
Joannes
?

Chris
Sareh
Myriam D
?

Chris
Tamara (Janosh,

Myriam
Sareh

Myriam
Sareh

Myriam
Sareh

?

15u3516u30

Leander)

Pieter (Louis,Sus)
?

MAALTIJDEN:
Inschrijven en betalen moet vooraf: kostprijs voor één maaltijd : 3 euro voor leefgroep 1 en 2, 4
euro voor 3de en 4de leefgroep en 6 euro voor volwassenen. Op maandagmorgen kunnen ouders
inschrijven bij Jo, in het schriftje op het secretariaat of bij Chris.: welke dagen hun kind(eren)
blijven eten en betalen. Zonder inschrijving en geld kan er helaas niet gegeten worden!
maandag

dinsdag

Gevulde courgette
met couscous en

Kippenworst, bulgur
Tabouleh met tomaat, Pasta met bloemkool
met appel-perenmoes, komkommer, olijf en en gerookte zalm,
komkommersla
munt, broccoli,
venkelslaatje
slaatje met dadel

geitenkaas, tomaat
met vanille

donderdag

vrijdag

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?
●

●
●
●
●

In de vakantie gebeurde er heel veel. We somden alle ouders, vrijwilligers en begeleiders
die hun steentje bij droegen op in de berichtenbrief van woensdag, 28 augustus en voegen
hier nog graag Veerle (Korneel) aan toe. Zij kwam de finishing touch aanbrengen: de kers
op de taart.
Claudia reed samen met Joannes naar het containerpark en Ann Debrabandere leende de
containerkaart uit.
Barbara (vrijwilligster) kwam voor de eerste schooldag soep maken en kocht het fruit voor
de kinderen aan.
Tania, Kristien, Claudia, Joannes, Myriam, Kris C en Angélique stonden op eerste
schooldag paraat om vrijwilligerswerk op te nemen. We zijn erg blij dat ze terug zijn.
Rebecca en Dieter (Madelief) schonk schoolgerief.

HET “WIST JE DAT-JE” VAN DE WEEK
Aanbod vrijetijdsbesteding:
Je krijgt vandaag de flyer mee van Danshuis De Ingang. Je kind kan er gratis proeflessen volgen.
Wie dan geïnteresseerd is, kan zich inschrijven voor lessen en workshops én goed nieuws: het
Uitpas-tarief geldt. Vraag info bij Jo hieromtrent.
Werken in de school:
- Er is deze vakantie heel wat gebeurd om onze school veiliger en properder te maken, dankzij
ouders, vrijwilligers en begeleiders: er werd opgeruimd, gepoetst, geschilderd, geklust.
- Daarnaast betaalde De Buurt ook voor externe vakmensen: twee schilders kwam drie dagen
muren en plafonds herstellen en schilderen in de vierde leefgroep, het kopiehok en de living. Een
firma injecteerde de muren in de gang om het vochtigheidsprobleem op te lossen. Nu moet het
enkele maanden uitdrogen, dan wordt de muur opnieuw gepleisterd en geschilderd.
- Drie timmerlui kwamen herstellingswerken uitvoeren en plaatsen de zonnewering aan de
uitbouw op het terras van de vierde leefgroep.

