De berichtenbrief van vrijdag 11 december 2015

KALENDER december, januari
vr, 11 dec

10u

Rondleiding en info voor ouders van
kleuters geboren in 2014

Voor
geïnteresseerde
ouders
LG3 en 4
Begeleiders
Iedereen

De Buurt

vr, 11 dec
do, 17 dec
vr,18 dec

NM
20u00
15.3018.00

za, 19 dec
tot zo, 3 ja
ma, 4 ja

Zwemmen
Vormingsmoment
Afsluiting eerste trimester met drank
voor jong en oud en hotdogs
Kerstvakantie

20u00

Leefgroepvergadering

LG1

De Buurt

wo, 6 ja

VM

Zwemmen

LG2

Strop

vr, 8 ja

NM

Zwemmen

LG3 en 4

Van Eyck

ma, 11 ja

VM

za, 6 feb

21u 3u

Bezoekenronde van de 4 wijkscholen voor ouders van kinderen
geboren in 2014. Start om8u30 aan Sint-Salvator
Zo veel mogelijk
Vooruit
Gitane Benefietfuif
volk

Van Eyck
De Buurt
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 Valerie en Tim (Julia
en Mira) en Gauthier (Felix).
DE HANDDOEKEN
Deze week wassen Annelies of Bart (Lind, Finn) de handdoeken. Volgende week is het de
beurt aan Mieke of Peter (Fons)
WELKE OUDERS MAKEN DIT WEEKEND EN DE WEEK ERNA DE
LEEFGROEP SCHOON?

Leefgroep 1
Leefgroep 2
Leefgroep 3
Leefgroep 4
In de kerstvakantie:

In het weekend van 12
december
Recaï en Catherina (Issaïah)
Steven en Miriam (Kevin)
Eliane of Wille (Tinus)
Hannes en Fien (Marie-Lou)

In de kerstvakantie
Nathalie en Olivier (Guillaume)
Gökul en Erçan (Cenk)
Els en Frank (Flo)
Belgin en Derviz (Kardelen)

Keuken
opruimen en
poetsen (in
afspraak met
Chris Nolf)
Valeria
(Viktoria)/

Ramen
binnenkant en
buitenkant
LG 1, LG2

Musa en Belkiz
(Esma)

Ramen
gelijkvloers
straatkant,
Ramen keuken
binnenkant en
buitenkant
Tayfyn en Zibel

Ramen LG 3
binnenkant en
buitenkant

Ramen LG 4
binnenkant
en buitenkant

Elif en Mehmet

(Naz)

(Kayra en Melih)

Lieve en
Wim (Josse en

Boris en
Hannelore

Wout)

(Achille)

WAT GEBEURT NA DE VAKANTIE IN DE LEEFGROEP?
Leefgroep 1 is helemaal in kerstsfeer
Leefgroep 2 werkt stil en naarstig aan nieuwjaarsgeheimen…
Leefgroep 3 oefent nog een weekje in met heel veel zin.
Leefgroep 4 werkt het project over respect af.
BEURTROLLERS
De soepmakers zijn op maandag: Julie (Ciska,1Anton), 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.

8u15- 9u40
12u10- 13u30

15u35- 16u30

maandag
Kris
Chris &
Leentje
Myriam L
Myriam D
Myriam (Kevin)

dinsdag
Jo
Chris
Sareh
Joannes
Myriam L

donderdag
Jo
Chris
Sareh
Joannes
Myriam D

vrijdag
Jo
Chris
Joannes
Tamara (Janosh,

Angélique
Mieke

Filip (Nel,

Angélique
?

?

(Klaas,Nel)
Tom (Bas, Ico)

Klaas)

?

Leander)

Sareh

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
Lamsgehakt met Groentengratin
Kaasomelet met
Geen warme
broccoli in
met geitenkaasje,
frietjes, veel rauwkost, maaltijd
tomaat,
bulgur en tomaten- mayo, cocktail of
vandaag!
couscous met
bonensla
kruidenyoghurtsausje
boontjes,
komkommer en
witloofsla
Maandag 14 december : graag de rekeningen van de warme maaltijden vereffenen!

Fijne feestdagen, mooie kerstvakantie, tot volgend jaar, Chris
DE ONZICHTBARE RUBRIEK
Er gebeurt veel in de school, dat zie je. Maar er gebeurt ook veel dat je niet ziet!
● Kris en Kristien (vrijwilligsters) hebben samen met Jonas en Nisanur het afval aan de
fietsrekken en de stoep verwijderd. Zakken vol! Heel ijverige kinderen en
vrijwilligers, maar jammer dat dit moet gebeuren, niet?
● Hartelijk bedankt, Mieke (Nel en Klaas) voor het schenken van kijk- en leesboekjes
voor de verschillende leefgroepen.
● Leefgroep 2 kon zwemmen dankzij Tania en Myriam (Kevin).
● De man van het geluid in de 8.40u show, onze Oscar, verdient een dikke pluim!
● De mensen die het bezoek van de Goedheilige man uit Spanje mogelijk maakten:
Hein, de vrienden van Hillevi, Wim en Veerle (onthaal), Tamara...
● Mariëtte en Henri (buren) schonken aan alle kinderen van leefgroep twee en drie een
gratis toegangsticket voor het circus met een traktatie daar bovenop!
DE “WIST JE DAT-JES” VAN DE WEEK:
Fiscaal attest
Voor de opvang van september t.e.m. november krijg je van de school een fiscaal attest in
maart 2016. De facturen dienen dan wel voor 31 december 2015 betaald te zijn. Dit fiscaal
attest kan je gebruiken voor je belastingaangifte van 2016 - aanslagjaar 2015.
Voor de factuur van december die je pas in 2016 krijgt en betaalt, krijg je pas een fiscaal
attest in september 2016.
Klimrekken
We kregen van de oma en opa van Kato een Zweedse bank 2 houten klimrekken
(sportramen) waarvoor dank. De Zweedse bank kunnen we goed gebruiken, maar de
sportramen zullen we uiteindelijk toch niet in de tuin plaatsen omwille van de matten die er
uit veiligheid moeten onder liggen. Wie kunnen we er een plezier mee doen?

