De berichtenbrief van vrijdag 10/02/ 2017

DE KALENDER VAN FEBRUARI
vr, 10 feb

NM

Zwemmen

Leefgroep 3 en 4

Van Eyck

vr, 10 feb

19u

Kennismakingsetentje

Ouders leefgroep 1
en 2 en begeleiders

De Buurt

ma, 13 feb

20u

Stuurgroep

Stuurgroepleden
Rvb van De Muze

De Buurt

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

wo, 22 feb

VM

Zwemmen

Leefgroep 2

Strop

do, 23 feb

VM

Zwemmen

Leefgroep 1

Strop

do, 23 feb

20u

Stuurgroep

Stuurgroepleden en
geïnteresseerden

Bij Katrien,
Snoekstraat 102

vr, 24 feb

VM

Carnaval

Iedereen

De Buurt

vr, 24 feb

NM

Zwemmen

Leefgroep 3 en 4

Van Eyck

za, 25 febzo 5 ma

Krokusvakantie

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 Frank (Mowgli) en De
Buurt.
DE HANDDOEKEN
Dit weekend wassen Özlem & Abdil (Osman) de handdoeken.. Het weekend erna is het
de beurt aan Elif & Mehmet ( Kayra)
WAT GEBEURT ER DEZE WEEK IN DE LEEFGROEP?
Leefgroep 1 duikt in de verkleedkledij en laat carnaval z’n intrede maken.
Leefgroep 2 sluit het draken project af. Debbie, de stagiair blijft nog twee weken.
Leefgroep 3 stuurt hun verhalen naar de drukkerij voor hun eigen boek
Leefgroep 4 stellen hun uitvindingen voor aan een professionele jury

WELKE OUDERS MAKEN DIT WEEKEND EN HET VOLGEND WEEKEND DE LEEFGROEP
SCHOON?
Tijdens het weekend van 11
februari

Tijdens het weekend van 18 februari

Leefgroep 1

Anneleen (Dao)

Jessica & Steven (Anaïs)

Leefgroep 2

Dankwa en Lawrence

Sibel en Mevlit (Ildem)

(Noble)

Leefgroep 3

Ben en Eva (Tine)

Karolien (Louis)

Leefgroep 4

Nadya en Aleks (Nisanur)

Hulya & Murat (Irem O)

BEURTROLLERS
De soepmakers zijn op maandag:Sofie (Marthe), dinsdag: Barbara, op donderdag: Noortje
(Bo,Sam) en op vrijdag: Veerle (Korneel)

 

BEURTROLLERS

8u15- 8u40
12u10- 13u30

15u35- 16u30

maandag
Anne
Sareh
Chris
Asha en Koen
Myriam
Joannes &
Alireza

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

Sareh
Angélique

Sareh
Rudy  (Hanne)
Myriam

woensdag
Judih/Ann
Sareh
Anneleen
(Dao)

donderdag
Raf
Sareh
Chris
Joannes & Alireza
Asha en Myriam

vrijdag
Jo
Roland/Claudia
Chris
Asha & Koen
Pieter (Louis, Sus)
Tamara (Janosh,
Leander)

Mahmoud
Sareh
Sareh
Angélique
Myriam
Jana en Maxime

?

(studenten)

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

Puree van oranje
linzen met wortel
in de appelsien,
broccoli, couscous
met dadel en
tomaatje

Kip zoet-zuur met
veel groenten en
sojascheuten, rijst
en komkommersla

Tofu krokant
gebakken,
wokgroenten,
bulgur en rode biet
met appel

Kabeljauw in
tomaatje met
mosselen, aardappel
en venkelsla

Vaststelling : in de keuken komen nieuwe koffiekoppen regelmatig binnen, maar er verdwijnen er ook ! Dat
is echt niet fijn voor degenen die deze kopjes schonk.
DE “WIST JE DATJEs” VAN DE WEEK
●

De weggeefkast in De Buurt wordt momenteel versierd door de kinderen. Ze is
bijna klaar voor gebruik. We houden jullie op de hoogte…

●

Gitane was een groot succes! Er is nogal wat af gedanst. Vanaf nu gaan we de
kaarten ophalen in de leefgroepen. Breng de enveloppe mee naar school met het
geld en (hopelijk geen) overblijvende kaarten en geef die af aan de begeleider van
jouw kind. Merci!

●

Vandaag worden de fiscale attesten voor de middagopvang van september november 2016 meegegeven (als de facturen in 2016 betaald werden).
Heb je meerdere kinderen? Dan kan het gebeuren dat je meerdere attesten krijgt.
Een attest wordt immers automatisch opgemaakt op naam van het jongste kind.
Was dat kind afwezig, dan wordt het attest opgemaakt op het volgende kind.
Geef ons door indien er voor de fiscale attesten van 2017 wijzigingen zijn
inzake de naam van de ouder die het fiscaal attest mag ontvangen. Bij gehuwde
of wettelijk samenwonende ouders staat het attest standaard op de naam van de
moeder. Bij niet gehuwde ouders of bij gescheiden ouders kan je doorgeven op
welke naam het attest moet staan.

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 en Roland s tonden extra vroeg op om de dakwerkers en de leverancier
van de mazout te ontvangen. Claudia bleef hier bijna wonen, want de chauffagist
bleef lang hangen. Had dit iets te maken met haar aanwezigheid?:)
Kristien broedt elke week op de verspreiding van de berichtenbrief
Er werden 2 rekken gedoneerd voor de weggeefkast door Annelies (Moris) en
door Lucìa (Dalia)
Leefgroep vier mocht de auto van Dieter ( Janosh) gebruiken om naar de
doe-het-zelf-zaak te rijden!
Joannes en Kristien voor al het puike secretariaatswerk, een super grote
dankjewel.
Sareh, Asha, Mahmoud, Alireza, Joannes, Angélique, Myriam en Koen voor
de vele vele beurtrollen.
Akbar, Hemen, Koen, Claudia, Roland, Mahmoud en Alireza voor de grote
en kleine klussen.
Abdil ( Osman) schonk bananen en mandarijntjes aan alle leefgroepen.
Al de ouders die reeds de Gitane kaarten afrekenden en alle ouders die reeds hun
invulbriefje van de giften terug bezorgden.
Dank aan de organisatoren van de Gitane fuif: Judith, Johannes, Nele en Bart
(Jonas,Luna), Sven en Elza ( Jitte).
Dank aan al de sympathieke barmannen en -vrouwen, caissières,...: Jo, Petra,
Pieter ( Louis, Sus), Steven (Anaïs), Valerie (Mira, Julia), Frank ( Olivia), Katrien ( Bas,
Ico), Anja (Ito) en haar kompanen, Eva ( Gust, Tine).
Dank aan iedereen die mee kwam feesten en dansen op de Gitanefuif.
De vierde leefgroepers werden tijdens het project technisch ondersteund door
Mahmoud, Koen, Roland, Wim ( Korneel), Pieter ( Louis), Filip (Ciska), Deborah
(Oscar), Veva (Idriss), Koen ( Ilias), Karolien (Louis), Pieter ( Tuur), Mieke (Nel),
Katrien ( Bas) en Gerrit ( opa van Louis).
Leefgroep 3 kon lustig verder schrijven dankzij: Karolien (Sus), Katrien (Bas),
Margo (Mingus), Pieter (Sus), Mich en Marieke (Maurice), Sien (Robbe),
Mieke (Klaas), Nadya ( Nur),
Noortje (Bo) bereidt iets voor met de oudsten van leefgroep 3...
De oma’s (Marthe en Achille) om mee te gaan naar het S.T.A.M met de tweede
leefgroep.

