De berichtenbrief van vrijdag 4 maart 2016

KALENDER maart

Let op! De leefgroepvergadering van leefgroep 3 van maandag 7 maart gaat NIET door! In de plaats
hiervan gaat een gezellig praatcafé door met een borrelhapje en een drankje, een tombola en babbels
over de school.
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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 en door Tom (Bas, Ico).
DE HANDDOEKEN
Deze week wast Iris (Tuur) de handdoeken. Volgende week is het de beurt aan Dieter en Tamara
(Janosh, Leander).

WELKE OUDERS MAKEN DIT WEEKEND EN DE WEEK ERNA DE LEEFGROEP
SCHOON?

Leefgroep 1
Leefgroep 2
Leefgroep 3
Leefgroep 4

In het weekend van 5 maart
Gauthier en Hilde (Felix)
Pieter en Ime (Lie)
Julie (Anton)
Niels en Uta (Lasse)

In het weekend van 12 maart
Nazli en Mustafa (Anil)
Hannelore of Norman (Baziel)
Sita (Ilayda)
Gauthier en Hilde (Felix)

WAT GEBEURT ER IN DE LEEFGROEP?
Leefgroep 1 ontdekt de lente en de mooie kleuren.
Leefgroep 2 zaait en observeert hoe zaden ontkiemen en groeien.
Leefgroep 3 oefent nog een weekje in met heel veel zin.
Leefgroep 4: komt tot rust in hun vertrouwde omgeving.
BEURTROLLERS
De soepmakers zijn op maandag: Julie (Ciska, Anton), op dinsdag: Lien (Lena), donderdag: Ime (Lie ,
Rob) en op vrijdag: Veerle (Anna, Korneel)
Op woensdag beurtrolt Margo (Ilias, Mingus)
Geef je door indien je op één van de ? kan beurtrollen. Dank alvast.
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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
dinsdag
donderdag
vrijdag

Puree van oranje
linzen met wortel,
kokos en appelsien,
bulgur en rode bietjes

Loempia met veel
groenten en kaas,
rijst, zoetzure saus
en tomaatjes

Tofu krokant
gebakken, couscous
met rozijntjes,
broccoli,
komkommer met
mais

Kip zoetzuur met
wortel, paprika,
aardappel,
bloemkool en
ananas, ijsbergsla
met appel

DE ONZICHTBARE RUBRIEK
Er gebeurt veel in de school, dat zie je. Maar er gebeurt ook veel dat je niet ziet:
●
●
●

Inspringende beurtroller van de afgelopen week: Hannelore (Baziel)
Claudia en Roland zorgden voor de mooie attenties voor de vrijwilligers.
Tania was alweer van de partij bij het zwemmen van leefgroep 2! Merci.

HET “WIST JE DAT-JE” VAN DE WEEK:

Kom je voor de gezelligheid naar ons praatcafé?
Kom je om de nieuw ingerichte vierde leefgroep te bewonderen en je te nestelen in hun
salon?
Kom je voor de gratis tombola, waarbij je een Bongo bon 'Ontbijt met bubbels voor 2
personen' kunt winnen of twee andere waardevolle prijzen?
Kom je om deel te nemen aan de speeddate waarbij je op 6 minuutjes tijd boeiende en
interessante weetjes te horen krijgt?
Of kom je om gezellig samen een glas te drinken en wat bij te kletsen met ouders en
begeleiders?
Allemaal goed! Je bent welkom op maandagavond, 14 maart om 20u in De Buurt
(vierde leefgroep).
Margo zorgde voor een prachtige uitnodiging. Kijk maar eens !

