De berichtenbrief van vrijdag 22/09/2017

Kalender
ma, 25 sept

19u00

vormingsmoment

begeleiders

Dieter

woe, 4 okt

VM

zwemmen

leefgroep 2

Strop

vrij, 6 okt

geen school: pedagogische studiedag

ma, 9 okt

do, 12 okt
ma, 16 okt

geen school: facultatieve vrije dag

VM

zwemmen

leefgroep 1

Strop

inschrijvingen zusjes/broertjes en kinderen personeel °2016 (loopt tot 27 oktober)

woe, 18 okt

VM

zwemmen

leefgroep 2

Strop

vrij, 20 okt

NM

zwemmen

leefgroep 3 & 4

Van Eyck

do, 26 okt

20u00

stuurgroep

leden &
geïnteresseerden

Tim

ma 30 okt vrij 3 nov

Herfstvakantie
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 Joannes (vrijwilliger) en De Buurt.
DE HANDDOEKEN
Dit weekend is het de beurt aan  Hannes en Fien (Rosanne).
Volgend weekend is het de beurt aan Dieter en Tamara (Janosh).
WAT GEBEURT ER DEZE WEEK IN DE LEEFGROEP?
Leefgroep 1 geniet van de herfst en ontdekt de verandering in de tuin.
Leefgroep 2 werkt rond appels en de boomgaard.
Leefgroep 3 oefenen de sterren van de hemel. Ze werken nog wat rond de ruimte en ze
oefenen in met veel zin.
Leefgroep 4 oefent rustig in en leeft gezellig samen in de leefgroep.
Een vraag van een ouder: “Ik heb een afspraak bij de dokter om 8u30 ‘s morgens. Hierdoor
zal mijn kind later op school zijn. Wat moet ik doen om in orde te zijn?”
Heb je een afspraak bij de dokter, de tandarts, de oogarts, de rechtbank tijdens de
schooluren, dan is het belangrijk dat je een bewijs vraagt van consultatie. Dit is niet
hetzelfde als een doktersattest. Een doktersattest krijg je van een dokter omdat jouw kind
niet naar school kan komen wegens ziekte.

De Brede School Tolhuis-Sluizeken-Ham organiseert fietslessen voor kinderen. Er zijn 4
lessen en deze gaan telkens door op dinsdag 3, 10, 17 en 24 oktober van 15u45 tot 16u45.
Leeftijd: kinderen van de 3de kleuterklas, 1ste en 2de leerjaar.
Waar? Op de speelplaats van Basisschool Sint-Salvator, Sint-Salvatorstraat 14A
De organisatoren vragen aan de ouders om aanwezig te zijn.
Prijs:  4 euro
Inschrijven: bij Jo (jo@debuurt.be)

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?
●
●
●
●
●
●
●
●
●
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Rebecca (Madelief) speurde de hoofdjes af op zoek naar luisjes. Bedankt Rebecca! Zo
kunnen we een luizenplaag voorkomen.
Mich ( Maurice) waste de handdoeken.
Sofie (M
 arthe) bracht een grote courgette mee en deze zweeft nu rond in de
spaghettisaus.
Rudy ( Hanne) schonk stickerpapier en Rebecca ( Stan) schonk handdoeken,
kommetjes en bestekhouders.
Annelies (M
 oris) waste de handdoeken van de tweedaagse.
Eliane (T inus en Loes) waste alle slaapzakken van de tweedaagse.
Leefgroep drie verwelkomt Darina, Geert, Jean-Pierre, Claudia en Myriam als
vrijwilligers!
Rudy ( Hanne), Rebecca ( Madelief), Elke (Aldo), Belinde (Lonne), Ann ( 2de lfgrp), Roland
en Claudia om de groenten te snijden voor het spaghettifestijn.
Memnun ( Ensar, Azad) zette de tafels klaar voor het spaghettifestijn.
Rebecca (Madelief) om haar ijskast aan de school uit te lenen.
Roland en Claudia om meloenen te schenken aan de kinderen.
Mariette trakteerde met taart en fruit voor haar verjaardag aan de kinderen en
begeleiders.
Een dank u wel aan Hemen ( vrijwilliger), de man met de gouden handen. Geen klus te
groot of te klein of Hemen is van de partij.

WELKOM Sue, dochter van Pieter en Lisa, zus van Louis en Sus.
WELKOM Ann. Zij zal vanaf nu als vrijwilligster Kris elke dinsdag ondersteunen in de
keuken.
Leefgroep drie is op zoek naar leuke stofjes waarmee ze kussenslopen kunnen maken (30
cm op 30 cm)

WELKE OUDERS MAKEN DIT WEEKEND EN HET VOLGEND WEEKEND DE LEEFGROEP SCHOON?
Weekend van 22 en 23
september

Weekend van 29 en 30
september

Leefgroep 1

Nele en Bart (Jonas)

Claire en Patrick (Noë)

Leefgroep 2

Anke en Jan (Seppe)

Hatice en Dincer (Irem)

Leefgroep 3

Bart of Annelies (Finn)

Bart of Annelies (Finn)

Leefgroep 4

Marjan en Wouter (Joshua)

Hava en Tuncay (Hassan)

Volgende week maandag gaan we door met de ‘ik-ben-op-tijd-school-actie’. Maandag
zullen we iedereen die op tijd is op school opnieuw heel hartelijk verwelkomen. De
leefgroep starten om 8u40 en eindigen doen we stipt om 1 5u40.
Mees uit leefgroep 1 is op zoek naar haar boterhammendoos. Op het deksel pronkt er een
een schattig koolmeesje. De gelukkige vinder krijgt van mees en de haar ouders een brede
glimlach!

Frank Colle (papa van Titus) stelt zijn schilderijen tentoon  “Dansers in het licht van de dag” in
Drongenhofkapel (Patershol) van 30 september tot 15 oktober, dagelijks van 14 uur tot 18
uur.

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

Wokgroenten op een
bedje van
knolselderpuree,
falafel, witloof met
kiwi en appel

Gevulde paprika
met broccoli en
geitenkaasje en
Chinese koolsla

Köfte, bulgur en
bloemkoolgratin en
Mexicaanse salade

Kaasomelet, couscous
met erwtjes, gegrilde
paprika en en een
tomaatje

BEURTROLLERS
De soepmakers zijn op maandag Fien (Rosanne), op dinsdag Barbara (vrijwilligster), op
donderdag Noortje (Bo, Sam) 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
Hilde
Geert
Alberta
Myriam

dinsdag
Geert
Sareh
Chris
Asha
Geert
Alberta
Myriam
Hannelore

Geert
?

Geert
Rudy (Hanne)

woensdag
Geert
Sareh
Geert
Els (Mong)

donderdag
Raf
Sareh
Chris
Asha
Hilde
Alberta
Myriam

vrijdag
Geert
Sareh
Chris
Asha
Geert
Alberta
Pieter (Louis,
Sus)

?

Geert

