De berichtenbrief van vrijdag 20 januari 2017

DE KALENDER VAN JANUARI en FEBRUARI
ma, 23 jan

20u

Stuurgroep

Leden en
geïnteresseerden

Anne (Vlaamsekaai)

wo, 25 jan

VM

Zwemmen

Leefgroep 2

Strop

vr, 27 jan

Start aanmeldingsperiode vanaf 12u

vr, 27 jan

Facultatieve vrije dag

za, 4 feb
2017

20u

do, 2 feb

15u50-17u50

Vormingsmoment

Begeleiders

De Buurt

di, 6 feb

19u

VL.O.M rvb

Anne, Evert, Lut,
Tim, Johannes,
Katrien

De Weide te
Erpe-Mere

ma, 13 feb

20u

Stuurgroep

Stuurgroepleden

Nog af te spreken

wo, 15 feb

10u30

Toneel: Visjes in je neus.

Leefgroep 1

De Centrale

do, 16 feb

20u

Leefgroepvergadering

Leefgroep 1

De Buurt

ma, 20 feb

19u

Vormingsmoment

Begeleiders

Hogeweg (Ann)

di, 21 feb

NM

Senioren: carnaval

Leefgroep 1

Tempelhof

do, 23 feb

20u

Stuurgroep

Stuurgroepleden

Nog af te spreken

GITANE Benefietfuif
t.v.v. onze school

Zo veel mogelijk
volk

Balzaal, Vooruit

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 Mieke
 & Filip (Nel, Klaas) de handdoeken. Het weekend erna is het de
beurt aan Frank of Kristel (Titus)
WAT GEBEURT ER DEZE WEEK IN DE LEEFGROEP?
Leefgroep 1 blijft licht en donker belichten.
Leefgroep 2 ontdekt de wereld van de draken.
Leefgroep 3 start met het nieuwe project: boeken. Je hoort nog wat het precies wordt...
Leefgroep 4 start een nieuw project

WELKE OUDERS MAKEN DIT WEEKEND EN HET VOLGEND WEEKEND DE LEEFGROEP
SCHOON?
Tijdens het weekend van 21
januari

Tijdens het weekend van 28 januari

Leefgroep 1

Fien & Hannes (Marie Lou)

Hannelore & Norman (Baziel )

Leefgroep

2

Catharina & Recai (Issaïah)

Gökül & Ercan (Cenk )

Leefgroep 3

Mieke & Filip (Nel)

Mieke & Filip (Nel)

Leefgroep 4

Elza & Sven (Jitte)

Canan & Salih (Irem K. )

BEURTROLLERS
De soepmakers zijn op  maandag: Claudia dinsdag: Barbara, op donderdag: Anke (Seppe).
Op woensdag doet Els (Flo) de beurtrol.
BEURTROLLERS

8u15- 8u40
12u10- 13u30

15u35- 16u30

maandag
Sareh
Anne
Chris
Asha en Myriam
Sareh
Joannes

dinsdag
Eva
Sareh
Chris
Asha en Myriam
Joannes
Sareh
Iris (Tuur)

donderdag
Raf
Sareh
Chris
Joannes
Sareh
Asha en Myriam

Sareh
Angélique

Sareh
Mieke  (Fons)
Myriam

Sareh
Angélique
Myriam

vrijdag

Vrije dag

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 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

Omelet met
erwtenpuree,
wortelknolseldersalade en zoete
aardappelen

Groentetaarten
met bodems
gemaakt door
Vera, Chinese
kool en paprika

Gratin van groenten
met geitenkaas,
couscous, rozijnen
en witlofsalade

Vrije dag

DE “WIST JE DATJEs” VAN DE WEEK
In september ontving je het fiscaal attest voor de opvang van januari t.e.m. juni 2016.
Binnenkort krijg je het laatste fiscale attest voor de opvang van 2016, nl. voor de
periode september t.e.m. november 2016.
Voor de opvang van december kreeg je pas in januari 2017 een factuur. Het factuurbedrag
voor die opvang komt dan ook op het fiscaal attest van 2017 terecht.
Betaalde je de opvang van oktober of november pas 2017? Dan komen ook die bedragen
op het fiscaal attest van 2017 terecht.
Vragen? Kom gerust eens langs bij Anne.
Geen zin om elke maand betalingen te doen? Je kan dit voorkomen door een voorschot
te geven voor de opvang of voor de leefgroep of voor de bosklas.
Je krijgt bij elke nieuwe factuur of betalingsvraag een stand van zaken. Zo zie je telkens
hoe groot je voorschot nog is.

OPROEP – inzameling PMD
In "De Olijfboom”, de weggeefwinkel voor nieuwkomers of Gentenaars in een precaire
situatie, zoeken ze lege verpakkingen van shampoo, douchezeep, badschuim,
afwasmiddel en wasmiddel.
Als je een lege verpakking hebt die hervulbaar is, deponeer hem (in propere staat) net
voorbij de inkomhal van de school.
Sofie (Marthe, LG2) zamelt in, vult van de grote bidon en bezorgt aan de Olijfboom.
Ook ongebruikte verzorgingsmiddelen (dat cadeau-flesje parfum van nonkel peter dat niet
helemaal “jouw” geurtje is) zijn welkom.

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?

● Jean-Pierre (vrijwilliger) voor het schenken van de boeken en tijdschriften aan
leefgroep vier! Het zal ons helpen om even wijs als jou te worden!

● Roland, Claudia en Dieter hebben boodschappen gedaan voor de klussengroep,
zodat ze met degelijk materiaal de klusjes kunnen uitvoeren.
Roland om de gootsteen terug te laten doorlopen.
De opa van Dao heeft tegeltjes binnengebracht zodat Hemen aan het amfitheater
kan beginnen. We zoeken nog rode, gele en oranje tegeltjes.
● Ruud ( Anne) heeft de kapotte glijbaan naar het containerpark gebracht.
● Hemen heeft het klimrek aangepakt: de kleuters hebben een nieuwe glijbaan.
● Noortje ( Bo) zat deze week in de rode verstelstoel van leefgroep drie.
● Pieter (Sus) ging mee zwemmen met leefgroep 3 en 4.
●
●

