De berichtenbrief van vrijdag 14 oktober 2016
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DE KALENDER VAN OKTOBER
ma, 17 okt

9u

Start inschrijving broers en zusjes
(geboren in 2015)

Ouders

De Buurt

ma, 17 okt

20u-22u

Vormingsmoment: meertaligheid en
brandveiligheid

Begeleiders en Julien

De Buurt

woe, 19 okt VM

Zwemmen

Leefgroep 2

Strop

do, 20 okt

16u
17u30

Eindproduct leefgroep drie:
knikkerbaan-tentoonstelling

Iedereen

Leefgroep
3

do, 20 okt

20-22u

Stuurgroep

Stuurgroepleden en
geïnteresseerden

Nog af te
spreken

vr, 21 okt

NM

Zwemmen

Leefgroep 3 en 4

Van Eyck

za, 22 okt

21u00

Fuif (ten voordele van de bosklassen)

Iedereen

Keuken

Ontmoetingsdagen

Leefgroep 4

Oostduinkerke

ma, 24 oktwoe 26 okt
do, 27 okt

NM

Halloween bij de senioren

Leefgroep 1

Tempelhof

ma 24 okt

20u00

Leefgroepvergadering

Leefgroep 1

De Buurt

di, 25 okt

VM

Medisch onderzoek

Jongsten leefgroep 3

De Buurt

di, 25 okt

NM

Medisch onderzoek

Oudsten leefgroep 3

De Buurt

Zo veel mogelijk volk

Balzaal,
Vooruit

za 29 okt- zo 4 nov

za, 4 feb
2017

20u

Herfstvakantie

GITANE Benefietfuif t.v.v.
onze school

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
Dit
 weekend wast Mieke of Peter (Fons)de handdoeken. Volgend weekend is het de beurt
aan Annelies of Bart (Lind).
WAT GEBEURT ER DEZE WEEK IN DE LEEFGROEP?
Leefgroep 1 werkt rond het bos en pompoenen.
Leefgroep 2 stapt in de wereld van het bos.
Leefgroep 3 knikkert en stuitert nog eventjes verder. Het eindproduct gaat donderdag
door. Aan de hand van knikkerbanen vertellen de kinderen over fabrieken, baby’s, de
seizoenen, de jungle en het lichaam.
Leefgroep 4 oefent in met heel veel zin. Er komt ook veel Frans als voorbereiding op de
ontmoetingsdagen aan bod.

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



Leefgroep 1
Leefgroep 2
Leefgroep 3
Leefgroep 4



BEURTROLLERS
8u15- 8u40
12u10- 13u30

15u35- 16u30

In het weekend van 15
oktober
Stijn en Rebecca (Lina)
Jelle en Nicolas (Mo)
Ramazan en Memnum (Ensar)
Gülnaz en Aydin (Selin)

In het weekend van 22
oktober
Anke en Jan (Seppe)
Jelle en Nicolas (Mo)
Pieter (Louis)
Veerle en Wim (Korneel)

BEURTROLLERS
De soepmakers

zijn op maandag: ?,dinsdag: Barbara (vrijwilliger), op donderdag: Noortje
(Sam, Bo) en op vrijdag: Veerle (Anna, Korneel).
Op woensdag doet Els (Flo, Mong) de beurtrol. Geef je door indien je op één van de ? kan
beurtrollen. Dank alvast.
maandag
dinsdag
donderdag
vrijdag
Anne
Jo
Raf
Jo
Sareh
Sareh
Sareh
Chris
Chris
Chris
Chris
Asha
Asha
Asha
Asha
Sareh
Koen
Sien (Robbe)
Tamara ( Janosh, Leander)
Koen
Iris (Tuur)
Joannes
Koen
Joannes
Joannes
Sareh
?
Sareh
Angélique
Mieke (Nel, Klaas)

Sareh
Mieke (Fons)

Sareh
Angélique
Eliane (Tinus,Loes)

?

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 betaling kan er helaas niet gegeten worden!

DE KEUKEN VAN
CHRIS

maandag

dinsdag

donderdag

vrijdag

Tofu gebakken in
de oven, zoete
aardappel,
couscous met
rozijntjes en
paprikaslaatje

RIET kookt : rijst
met kip,
champignons,
paprika en worteltjes
in een kokossausje,
rode bietensla

Gevulde paprika
met groenten en
bulgur met
erwtjes en
geitenkaasje,
koolrabi met
appelsien, honing
en mais

Bouillabaise :
kabeljauw, zalm en
garnaaltjes met
venkel, aardappel en
prei, komkommer en
tomaat

DE “WIST JE DATJEs” VAN DE WEEK
Ongewettigde afwezigheden bij leerplichtige kinderen: je kan je kind niet thuishouden en
een briefje schrijven dat het afwezig was wegens familiale redenen. Je kind krijgt in dat
geval immers toch de code “problematisch afwezigheid”.
In echt uitzonderlijke omstandigheden kan je op voorhand aan Anne vragen of je kind
afwezig mag zijn. Er wordt dan samen met de begeleider bekeken of de afwezigheid te
verantwoorden valt. Dan krijgt je kind geen code van problematische afwezigheid.
Een degelijk stevig fietsslot - controleren of de fiets met het slot goed aan een vast
voorwerp bevestigd is - fiets geen nachtje of langer laten staan: drie tips om ervoor te
zorgen dat je fiets (of de fiets van je kind) niet gestolen wordt uit de fietsrekken voor de
school. Er zijn jammer genoeg al twee kinderfietsen gestolen. Een verwittigd man telt
voor twee.

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?
● Claudia om boodschappen te doen, de middenkelder te helpen opruimen, hapjes
en drankjes te voorzien voor de FOPEM-vergadering alsook om de derde
leefgroep te ondersteunen bij het lezen.
● Danny (oud-ouder) voor de klusjes in de keuken.
● Koen heeft gouden handen: zo reinigde hij de afvoerbuis van de afwasmachine,
bekleedde hij het tafeltje in de keuken, veegde onder de poort, ruimde de
technische ruimte op,...
● Kristien komt niet alleen helpen op het secretariaat. Ze zorgt ook voor een betere
uitrusting en schonk ons een laptop.
● De ouders die deze week meehielpen in het project van leefgroep drie: Karolien
(Sus), Pieter (Sus), Mieke (Klaas), Elif (Melih) en Jean-Pierre (vrijwilliger).
GEZOCHT
- koffiekopjes of koffietassen
- een waterketel of moor
- grote kookpotten (4 à 5 l)
- sokken en kousen om te gebruiken tijdens de week van ‘t slaksken. We maken er
dan slakken van.

