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Kalender
ma, 18 sep

20u00

leefgroepvergadering

leefgroep 4

De Buurt

wo, 20 sept

VM

zwemmen

Strop

do, 21 sept

leefgroep 2

20u00

stuurgroep

leden en
geïnteresseerden

Katrien DM

vr, 22 sept

NM

zwemmen

leefgroep 3 en 4

Strop

vr, 22 sept

16u

openingsreceptie met
spaghetti-avond

Iedereen

De Buurt

ma, 25 sept

19u00

vormingsmoment

begeleiders

Dieter

vrij, 6 okt

geen school: pedagogische studiedag

ma, 9 okt

geen school: facultatieve vrije dag

ma, 16 oktober

inschrijvingen zusjes/broertjes en kinderen personeel °2016 (loopt tot 27 oktober)
EEN GEZELLIG KOPJE KOFFIE OF THEE
Elke ochtend kun je een gezellig kopje koffie of thee drinken. Breng jij ook eens een
pakje koffie of thee mee? Deze week trakteerden Eva en De Buurt.
DE HANDDOEKEN
Dit weekend is het de beurt aan  Tom en Katrien (Ico).
Volgend weekend is het de beurt aan Hannes en Fien (Rosanne).
WAT GEBEURT ER DEZE WEEK IN DE LEEFGROEP?
Leefgroep 1 werkt rond het boekje ‘Mama kwijt’ en rond de dagen van de week.
Leefgroep 2 werkt rond appels en de boomgaard.
Leefgroep 3 landt terug in de leefgroep om rustig in te oefenen.
Leefgroep 4 oefent rustig in en leeft gezellig samen in de leefgroep
●

●

Volgende week maandag start de ‘ik-ben-op-tijd-school-actie’. Vanaf maandag
zullen we iedereen die op tijd is op school heel hartelijk verwelkomen. De leefgroep
starten om 8u40 en eindigen doen we stipt om 1 5u40.
De tijdschriften kan je nog bestellen tot en met woensdag bij Ann (LG2)

Wij nodigen jullie allemaal uit op onze spaghettiavond. Deze gaat door op vrijdag 22
september. De eerste eetshift begint om 17 uur, de tweede shift om 19 uur. Kom gerust
wat vroeger, want vóór elke shift voorzien we een gezellig aperitiefmoment. Zo kan je op
het gemak spreken met andere ouders, met begeleiders, vrijwilligers, sympathisanten en
stuurgroepleden.. Tijdens deze twee receptiemomentjes krijg je wat uitleg over onze
schoolwerking en beantwoorden we graag jullie vragen. Het inschrijvingsstrookje en de
invullijst kon je vinden in de mededelingsmap of in het hokje van jouw kind.

De organisatie van zo’n spaghettiavond kan enkel lukken als er genoeg helpende handen
zijn. Op de invullijst zie je het werkrooster. Neem jij ook een shift (1 uur) voor jouw
rekening?

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?
●
●

●
●
●
●
●

●

●

●
●

Ook Kurt (Lili) was in juli van de partij en kluste mee. Merci Kurt!
Claudia voorzag de mensen van de FOPEM van koffie en thee en kopieerde de
berichtenbrieven. Ze hielp ook mee om de berichtenmappen te plakken voor
leefgroep 3 en zorgt voor een schone kaft rond hun leesboeken! Merci!
Goedgemutste jarigen dankzij Kristien. Zij is onze vrijwilligster in het secretariaat
en haakt mutsen voor de jarigen in de 8u40-show.
Steven (M
 oris) ging mee zwemmen met de jongsten van leefgroep drie.
Marjan (O
 tis), Lien (Lena), Sita (Ilayda) en Jean-Pierre ( vrijwilliger) vlogen mee de
ruimte in om de tweedaagse van de derde leefgroep voor te bereiden.
De leefgroepvergadering van leefgroep 3 was heel gezellig en boeiend dankzij de
grote opkomst! Zo veel volk, dat doet deugd.
Mieke ( Klaas) zorgde voor een aanhangwagen, ook een dank-u-wel voor de
Meerhem-woongroep! Eliane ( Tinus) heeft een camionette kunnen bemachtigen en
Karolien ( Sus) reed ook met gerief naar het terrein. Valerie (Julia) en Annelies ( Finn)
komen op vrijdag kuisen en gerief ophalen.
De vierde leefgroep kon genieten van heerlijke soep en cake dankzij deze
keukenprinsen en -prinsessen: Lieve (J osse e n W
 out), Julie (C
 iska), Ben (G
 ust), Anne
(Jesse), Isabelle (H
 anne), Özlem (O
 sman), Nathalie (M
 anon), Nadia (N
 isanur, N
 ur),
Gulnaz (S elin), Marianne (J oshua), Kobe (M
 aya), Margo (M
 ingus), Kurbet (I rem) en
Elza (J itte).
Het bagagevervoer voor de vierde leefgroep werd verzorgd door Nele ( Jonas),
Marianne ( Joshua), Pieter (Louis), Jan (Idriss), Karolien ( Louis) en Els ( Mong). Els deed
ook de boodschappen.
Eric (opa Manon), Mieke ( Nel), Veerle ( Korneel) en Ben (Gust) fietsten mee met de
vierde leefgroep en zorgden voor een veilig en vlot verloop.
Cafer en Elif ( Azra) zwommen mee met leefgroep 1.

WELKOM Alberta en Hilde. Zie hier onze twee nieuwe vrijwilligers. Ze beurtrollen beiden
tijdens de middagpauze en ondersteunen in de leefgroep.

Help! Er zijn keukenhanddoeken te kort. Heb je afdankertjes? Aarzel niet en geef ze ons
cadeau. We zullen u eeuwig dankbaar zijn.

Drawing Days in Gent: dit  tekenfestival voor jong en oud gaat door van vrijdag 29
september tot en met zondag 1 oktober 2017. Kunstenaar Pol Cosmo is elke dag aan het
werk in het stadsmuseum STAM van 13 tot 16 uur. De tekeningen kan je tot zondag 16 uur
indienen.
http://stamgent.be/nl_be/evenementen/drawing-days-stadsbeestjes

WELKE OUDERS MAKEN DIT WEEKEND EN HET VOLGEND WEEKEND DE LEEFGROEP SCHOON?
Weekend van 15 en 16
september

Weekend van 22 en 23
september

Leefgroep 1

Cafer en Elif (Azra)

Nele en Bart (Jonas)

Leefgroep 2

Steven en Jessica (Anaïs)

Anke en Jan (Seppe)

Leefgroep 3

Gülnaz en Celal (Belfin)

Bart of Annelies (Finn)

Leefgroep 4

Nele en Bart (Jonas)

Marjan en Wouter (Joshua)

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

Vissla met garnaal
in tomaatje met
zoete aardappel en
rozemarijn uit de
oven, venkel met
appel

Rijstkroketjes met
Indische gestoofde
komkommer,
avocado en tomaat

Groentetaarten met de
overheerlijke
quichebodems van
Vera, sla met roede
bietjes

Geen warm eten want
‘s avonds gaat de
openingsreceptie en de
spaghettiavond door

BEURTROLLERS
De soepmakers zijn op maandag Lucia (Dahlia), op dinsdag Barbara (vrijwilligster); op
donderdag Anke (Seppe) en op vrijdag Veerle (Korneel).
Geef je je naam door als je kan beurtrollen waar een vraagteken staat? Dank alvast.
BEURTROLLERS

8u00- 8u40
12u10- 13u30

15u35- 16u30

maandag
Geert
Sareh
Chris
Asha
Iris
Hilde
Geert
Alberta
Myriam

dinsdag
Geert
Sareh
Chris
Asha
Geert
Alberta
Myriam

Geert
?

Geert
?

woensdag
Geert
Sareh
Geert

donderdag
Raf
Sareh
Chris
Asha
Tamara (Janosh)
Hilde
Alberta
Myriam

vrijdag
Geert
Sareh
Chris
Asha
Geert
Alberta

?

Geert

