De berichtenbrief van vrijdag 29/09/2017

Kalender
woe, 4 okt

VM

leefgroep 2

zwemmen

vrij, 6 okt

geen school: pedagogische studiedag

ma, 9 okt

geen school: facultatieve vrije dag

do, 12 okt
ma, 16 okt

VM

leefgroep 1

zwemmen

Strop

Strop

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

ma, 16 okt

20u

opstartvergadering
outputdossier

woe, 18 okt

VM

zwemmen

vrij, 20 okt

Hele dag

vrij, 20 okt

NM

ma, 23 okt woe 25 okt

Elke, Katrien D,
Eva V., Annelies,
Anne, Tim, Jo

Tim

leefgroep 2

Strop

naar het park Claeys
Bouüaert

leefgroep 1

Mariakerke

zwemmen

leefgroep 3 & 4

Van Eyck

ontmoetingsdagen met de
Waalse school uit
Couthuin

leefgroep 4

Leuven

ma, 23 okt

20u00

leefgroepvergadering

leefgroep 1

De Buurt

di, 24 okt

14u00

ganzenspel met de
senioren

leefgroep 1

De Buurt

di, 24 okt

10u15

toneel Hut

leefgroep 1

Minard

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 Noortje ( Sam en Bo), Kristien ( vrijwilligster).

DE HANDDOEKEN
Dit weekend is het de beurt aan Iris & Yvan (Tuur).
Volgend weekend is het de beurt aan Kobe en Ursula (Maya).
WAT GEBEURT ER DEZE WEEK IN DE LEEFGROEP?
Leefgroep 1 werkt rond kleuren.
Leefgroep 2 werkt rond de herfst.
Leefgroep 3 start met het eerste ‘echte’ project! We zijn benieuwd wat het zal worden...
Leefgroep 4 zingt samen, filosofeert samen, drinkt samen thee, speelt samen, sport samen,
oefent samen in, lacht samen,...
… dat we opnieuw een outputdossier willen opzetten. Dit is een onderzoekje waarbij we
oud-leerlingen bevragen die nu in het secundair zitten. Zo gaan we als school na wat het
effect is van onze inspanningen. Zo kom je als school te weten ‘Wat werkt er?’ en ‘Wat
werkt er minder?’.

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?
●
●
●
●
●
●
●

●

Elif (Kayra) nam de tijd om de poetsbeurtenlijst te controleren. Bedankt Elif.
Onderaan de berichtenbrief zie je de aanpassingen. Kijk je de lijst goed na?
Barbara ( vrijwilliger), Kristien (vrijwilliger) en Fien ( Rosanne) schonken handdoeken.
Deze kunnen ze in de keuken goed gebruiken.
Jean-Pierre  ( vrijwilliger) zat twee keer op de rode vertelstoel in de derde leefgroep.
Dieter (b egeleider) kwam zijn belofte na en op het vormingsmoment bereidde hij een
heerlijke stoofvleesschotel met frietjes. Mmmh!
Claudia en Nadire ( Ileysu) lazen op dondernamiddag met de kinderen leefgroep 3.
Karolien ( Sus), Tizeta ( Iliana) en Ben ( Tine) hielpen vrijdag mee met de creanamiddag
in leefgroep drie.
Gezelligheid troef, een mooie nazomeravond en een lekker bordje spaghetti: onze
warme spaghettiavond en openingsreceptie was haalbaar dankzij de hulp van
Berlinde ( Lonne), Elke ( Aldo), Rebecca ( Madelief), Rudy (Hanne), Memnum ( Ensar),
Nadire ( Ileysu), Ursula ( Maja), Katrien ( Ico), Lien (Lena), Zoë (Zafirah), Elian ( Tinus,
Loes), Sien en Joachim ( Robbe), Wouter (Yoshua, Otis), Tamara en Dieter (Janosh,
Leander), Ann en Eva (2 de lfgrp), Bart, Jo, Tania en Sareh ( 1 ste lfgrp), Lara, Judith en
Julia( leefgroep 3), Johannes en Hillevi ( leefgroep 4), Jo, Valerie en Tim (Julia, Mira),
Bart (Jonas, Luna), Geert, Roland en Claudia, Alireza. Katrien en Margo zorgden voor
de verrassingszeepjes en Margo maakte de mooie uitnodiging.
We danken Hemen en Geert voor het vele werk dat ze verrichten: de zitbank werd
geschuurd, afval wordt gesorteerd en het materiaal van de spaghettiavond werd
samen met Claudia teruggebracht naar de kelder.

Chris (kok) zoekt kleinere borden.
Leefgroep 3 is op zoek naar:
- leuke stofjes waarmee we kussenslopen kunnen maken (30 cm op 30 cm) voor in de
kring. Je kan deze afgeven aan Lara of Judith.
- ouders die mee willen gaan zwemmen op vrijdag 20 oktober.
- leesouders op donderdagnamiddag

De eerste schoolmeeting van het jaar is al gepasseerd. Alle kinderen en begeleiders van de
verschillende leefgroepen en de aanwezige vrijwilligers kwamen samen om het samen leven
op school te bespreken en te verbeteren. Hieronder een kort overzicht van de besluiten.
De regels van het speelplein werden nog eens herhaald.
●
●

●

Als er wordt geroepen of gefloten, gaan we snel per twee staan in de rij.
We wandelen rustig per twee naar het speelplein. De jongsten van de derde
leefgroep worden geholpen door de middengroepers en oudsten van de vierde
leefgroep.
De bal gaat mee in een zak, dan kan die niet over straat rollen.

Er werden ook nog een aantal andere oproepen gedaan.
●
●

We laten de kraan niet lopen en verspillen zo geen water.
We vergeten onze jassen en truien niet op het speelplein. We hangen ze netjes aan
de kapstok onder de trap.

Uiteraard waren er ook heel wat pluimen om uit te delen.

WELKE OUDERS MAKEN DIT WEEKEND EN HET VOLGEND WEEKEND DE LEEFGROEP SCHOON?
Weekend van 1-2  oktober

Weekend van 6- 9 oktober

Leefgroep 1

Claire en Patrick (Noë)

Claire en Patrick (Noë)

Leefgroep 2

Catherina en Recai (Issaäh)

Gülnaz & Celal (Belfin)

Leefgroep 3

Belgin en Derviz (Yasin)

Annelies & Bart (Finn)

Leefgroep 4

Filip (Ciska)

Hava & Tuncay (Hassan)

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

Wraps met
pompoenpuree en
paprika, sla en
tomaat

Kip zoetzuur met
veel groenten,
daikon, ananas,
rijst en een
paprikaslaatje

Chili sin carne,
komkommer met
yoghurtmuntdip

vrije dag

BEURTROLLERS
De soepmakers zijn op maandag Lucia (Dahlia), op dinsdag Barbara (vrijwilligster), op
donderdag Anke (Seppe).
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
Iris (Tuur)

dinsdag
Geert
Sareh
Chris
Asha
Geert
Alberta
Myriam

Geert
?

Geert
Zibel (Naz)

woensdag
Geert
Sareh
Geert

donderdag
Raf
Sareh
Chris
Asha
Hannelore (Baziel,

vrijdag
geen school

Cezar)

Alberta
Myriam

Menmum (Ensar,
Azad)

Elke (Aldo)

Veranderingen in de poetsbeurtenlijst

30 sept - 1 okt

Claire & Patrick (Noë)

Gülnaz & Celal (Belfin)

Annelies & Bart (Finn)

Hava & Tuncay (Hassan)

14-15 okt

Veva & Jan (Idriss)

Anneleen (Dao)

Belgin & Dervis (Yasin)

Veerle & Wim (Korneel)

23 dec - 4 jan(kerstvakantie)

Nadya & Aleks (Nisanur)

Eliane& Wille (Tinus)

Zibel & Tayfun (Naz)

Gülnaz & Aydin (Selin)

Gokül & Ercan (Cenk)

Eliane en Wille (Tinus)

Kurbet & Kemal (Irem)
Hulya & Murat (Irem)

10-18 feb (Krokusvakantie)

Rebecca & Dieter
(Madelief)

Krokusvakantie

Dieter en Tamara (Janosh) Elif & Mehmet (Kayra)

Gülnaz & Celal (Belfin)

26-27 mei

Sita & Tarkan (Emin)

Karolien & Pieter (Louis ) Kurbet & Kemal (Irem )

Jelle & Nicolas (Mo)

