De berichtenbrief van vrijdag 9 september 2016

DE KALENDER VAN SEPTEMBER-OKTOBER
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

di, 13 sep

20u00

Leefgroepvergadering

Leefgroep 2

De Buurt

do, 15 sep
vr, 16 sep

Kennismakingstweedaagse

Leefgroep 3

Lokeren

ma, 19 sep 16u00 
17u30

Leefgroepvergadering

Leefgroep 4

De Buurt

do, 22 sep

Stuurgroepvergadering

Leden en
geïnteresseerden

Bij Anne,
Vlaamsekaai 88

Pedagogische studiedag
Geen school voor de kinderen

Thuis

ma, 26 sep

20u00

za, 1 okt

9u30 – 14u Speeddate en praatcafé gevolgd
door een spaghettifestijn

Iedereen

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 Lisa (Lucia), Eva
(Leon) en Valerie (Julia en Mira).



DE HANDDOEKEN
Dit weekend wassen

Veerle en Wim
 (Korneel) de handdoeken. Volgend weekend is het de
beurt  aan Katrien en Tom ( Ico, Bas).
WAT GEBEURT ER IN DE LEEFGROEP?
Leefgroep 1 leest het boek Monkey. De hele week zullen ze rond dit fantastische aapje
werken.
Leefgroep 2 werkt rond de dagen van de week.
Leefgroep 3 bereidt zich voor op de GRIEZELtweedaagse. De spelletjes, de
avondanimatie en het koken draait rond het thema: spoken & griezels.
Leefgroep 4 geraakt op dreef en oefent in op kruissnelheid.
WELKE OUDERS MAKEN DIT WEEKEND EN DE WEEK ERNA DE LEEFGROEP SCHOON?

In het weekend van 10
september
Leefgroep 1
Leefgroep 2
Leefgroep 3
Leefgroep 4

Jessica en Steven (Anais)
Anja en Christophe (Ito)
Marieke en Mich (Maurice)

Fien en Hannes (Marie Lou)

In het weekend van 17
september
Eva en Sven (Leon)
Nele en bart (Luna, Jonas)
Annelies of Bart (Finn)
Mieke (Fons)

BEURTROLLERS

 De soepmakers zijn op maandag: ?, op dinsdag: ?, op donderdag: ? en op vrijdag: Veerle
(Anna, Korneel).

BEURTROLLERS
8u15 8u40
12u10 13u30

15u35 16u30

Op woensdag doet ? de beurtrol. Geef je door indien je op één van de ? kan beurtrollen.
Dank alvast.
maandag
dinsdag
donderdag
vrijdag
Kris
Jo
Raf
Jo
Sareh
Sareh
Sareh
Chris
Chris
Chris
Chris
Sareh
Joannes
Sareh
Tamara (Janosh, Leander)
Joannes
Sareh
Myriam D
Pieter (Louis, Sus)
Myriam D
Myriam D
?
?
Myriam
Sareh
Angélique

Myriam
Sareh
Rudy (Hanne)
Els (Flo,Mong)

Myriam
Sareh
Angélique
Menmum

Deborah (Oscar)

(Ensar,Azad)

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!
DE KEUKEN VAN
CHRIS

maandag

dinsdag

donderdag

vrijdag

Pastakrullen met
maïs, paprika en
bloemkool,
mozzarella,
tomatenbasilicum

Tofu met
wokgroenten,
rijst met
rozijntjes sla met
linzen

Pittabroodje:
lamsvlees,
komkommer,
tomaat, sla en
sausjes

Kaasomelet met
couscous en erwtjes,
aardappel met
rozemarijn

HET “WIST JE DAT-JE” VAN DE WEEK

● Vanaf woensdag 28 september kunnen kinderen van de tweede
leefgroep en de jongsten van de derde leefgroep sporten op
woensdag van 12u30 13u30. Inschrijven kan bij Jo.
● Wil je op woensdagnamiddag creatief bezig zijn? Schrijf je dan in
voor de kunstateliers in De Mozaïek op woensdagnamiddag van
12u2014u.(middengroepers derde leefgroep  oudsten vierde
leefgroep)
●

Dien je aanvraag voor schooltoelage nu in! Dat gebeurt automatisch of
kan via een papieren formulier of online.
Wie in de afgelopen jaren een toelage kreeg, hoeft zelfs geen nieuwe aanvraag in te
dienen. De afdeling School en Studietoelagen schrijft in de loop van het schooljaar
mensen aan met de vraag of zij ook dit jaar een toelage willen en bezorgt hen hierbij
een vooraf ingevuld formulier. Ouders moeten dit formulier enkel nog nakijken,
eventueel verbeteren en terugsturen.
Digitaal: eenvoudiger dan ooit
www.studietoelagen.be
Papier: 75% korter
Ook dit formulier is sterk vereenvoudigd: vorig jaar nog 8 bladzijden, dit jaar 1 blad
rectoverso.Je kan er eentje verkrijgen bij Jo.
Wie meer informatie zoekt of wil weten wanneer zijn dossier aan de beurt is kan
terecht op www.studietoelagen.be of kan gratis 1700 bellen.

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 week stond Angélique (vrijwilligster) niet op de beurtrolkalender, maar
ze deed wel twee avondbeurtrollen. Ook Myriam deed een extra beurtrol.
● Iris (Tuur), Elza (Jitte), Joachim en Sien (Robbe), Myriam ( Kevin), Nathalie
(Manon) en Pieter (Sus, Louis) vulden een beurtrolgaatje.
● Myriam (vrijwilligster) maakte mooie groepsfoto’s. Heb je ze gezien tijdens de
receptie?.
● De vierde leefgroep verzorgde de receptie: zij stonden aan de bar en maakten
de verrukkelijke aperitiefhapjes. Claudia zorgde voor de aankoop van de
drank en de begeleiders en Koen (vrijwilliger) wasten af en ruimden op. Allen
een grote dankjewel.
● Gülnaz (Belfin) schonk boekjes aan de school.
● Sareh schonk schoolgerief
● Rupert ( Oscar) spendeerde 2 dagen in het weekend aan het ineenknutselen van
de quadro in een nieuwe vorm. De vierde leefgroep plaatste de valmatten en
draaide de laatste vijsjes vast.
● Deze week zat Noortje (Bo) in de rode vertelstoel van leefgroep drie.
● De begeleiders zijn superblij met de klussen die gebeurden in de vakantie. Ze
genieten elke dag met volle teugen van het resultaat.
● Anneleen (Dao) schonk De Buurt in juni een laptop.

