De berichtenbrief van vrijdag 27/10/2017

KALENDER
ma 30 okt vrij 3 nov

Herfstvakantie

do, 9 nov

VM

toneel ‘Stekeblind’

leefgroep 1

Theater Arca

 di, 14 nov

20 u

leefgroepvergadering

 leefgroep 3

De Buurt

 wo, 15 nov

VM

zwemmen

leefgroep 2

Strop

 don, 16 nov

20u

vergadering Gitane benefieffuif

werkgroep Gitane

De Harp

vrij,17 nov

NM

zwemmen

leefgroep 3 & 4

Van Eyck

ma, 20 nov

20 u

stuurgroep

leden &
geïnteresseerden

nog af te spreken

VM - NM

CLB-onderzoek

woe, 29 nov

VM

oudsten leefgroep 3 De Buurt
jongsten leefgroep 3

zwemmen

leefgroep 2

Strop

do, 30 nov

20 u

Vl.O.M. -

alle leefgroepen

De Sterrebloem

vr, 1 dec

VM

zwemmen

leefgroep 1

Strop

vr, 1 dec

NM

zwemmen

leefgroep 3 & 4

Van Eyck

di, 5 dec

VM

Sint op school

iedereen

De Buurt

di, 5 dec

16 u

Tuutjesboom:

Tuin van Kina

Sinterklaasfeest

leefgroep 1 en
kijklustigen

stuurgroep -

alle leefgroepen

nog af te spreken

 di, 28 nov

algemene vergadering

di, 12 dec

20u

wo, 13 dec

VM

zwemmen

leefgroep 2

Strop

do, 14 dec

20 u

vormingsmoment

alle leefgroepen

nog te bepalen

vr, 15 dec

NM

zwemmen

leefgroep 3 & 4

Van Eyck

ma, 18 dec

20 u

leefgroepvergadering

leefgroep 1

De Buurt

di, 19 dec

VM

medisch onderzoek

Marialand 1

do, 21 dec

NM

middengroepers
leefgroep 4

senioren:wintersprookje

ma, 25 dec vr, 5 jan

algemene vergadering

leefgroep 1

Kerstvakantie

Tempelhof

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 dronken we koffie van De Buurt.
DE HANDDOEKEN
Dit weekend is het de beurt aan Lieve & Wim (Josse en Wout)
Het weekend van 11en 12 november  is het de beurt aan Els & Frank (Flo)
WAT GEBEURT ER NA DE VAKANTIE  IN DE LEEFGROEP?
Leefgroep 1 heet Fethan, Elizan, Elizan en Martha welkom.
Leefgroep 2 verliest zich helemaal in de wereld van de wilde dieren.
Leefgroep 3 geniet nog even na van een geslaagde projectvoorstelling.
Leefgroep 4 bekijkt ‘veilige’ schoolroutes.

Het wordt weer donkerder!
Zorg dat je zichtbaar bent op de fiets (dit geldt ook voor kinderfietsen!):
●
●

●

een wit of geel licht vooraan, en een rood licht achteraan Je mag je lichten op de
fiets of op je kledij of rugzak bevestigen.
een witte reflector vooraan, een rode reflector achteraan, oranje pedaalreflectoren,
twee oranje reflectoren tussen de spaken van elk wiel, of een witte reflecterende
strook op de banden.
Wie niet op een voldoende veilige manier in orde is met de fietsverlichting,
loopt het risico op een boete van 50 euro!

Let  op: in november doet de politie extra controles!
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?
●
●
●
●
●
●

Catharina (Anaïsa), Marieke (Martha) gingen mee naar het bos en aten soep bij oma
Marieke.
Hilda ( vriendin Anne) schonk een grote doos vol speelgoed en boeken voor alle
leefgroepen.
Karolien (Sus) nam twee beurtrollen over van Geert. Ook Marjan (Otis) bleef toezicht
doen.
Karel ( Aldo), Noortje ( Mees), Rebecca ( Madelief), Berlinde (Lonne), Gülhan en Tuncay
(Fethan) waren op de leefgroepvergadering van de eerste leefgroep.
Peter en Sofie ( Marthe) zorgden voor bloempotten voor de 4de leefgroep.
Ben ( Gust), Rudy ( Hanne), Geert ( vrijwilliger) gingen mee naar de ontmoetingsdagen en
hielpen de begeleiders en de kinderen.

●
●

Memnun (Ensar), Anne (Jesse), Julie (Ciska) organiseerden een luizencontrole in de
vierde leefgroep.
Bart en Nele ( Jonas), Elza (Jitte), Kobe (Maya), Lola-Lolita ( Titus), Dieter (Janosh),
Nathalie ( Manon), Margo (Mingus), Hulya (Irem Okutan), Veerle (Korneel), Karolien
(Louis), Mieke ( Nele), Gülnaz ( Selin) zorgden voor lekkere tussendoortjes. Bedankt!

Leefgroep 3 is nog steeds op zoek naar metalen potten, pannen, pollepels, … voor in de
speelkeuken en het speelhuisje.

WELKE OUDERS MAKEN DIT WEEKEND EN HET VOLGEND WEEKEND DE LEEFGROEP SCHOON?

Leefgroep 1

Dit weekend

Weekend van 18 - 19 november

Sibel & Mevlit (Ildem)

Hannelore & Norman (Baziel)

Leefgroep 2

 Hannelore & Boris (Achille)

 Catharina & Recai (Issaïah)

Leefgroep 3

 Miriam & Steven (Kevin)

 Belgin & Dervis (Yasin)

Leefgroep 4

 Uta & Niels (Louis)

 Julie & Filip (Ciska)

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

Veggie chili-saus
met rijst,
komkommer en
muntdip

Pompoentaarten,
linzen met tomaat

Ovenschotel met
bulgur en lamsgehakt,
rode bietjes met appel

Gekookt eitje op een
bedje van wortelpuree,
knolselder met
rozijntjes

Keuken opruimen & Ramen binnen- & Ramen binnen- &
poetsen (in afspraak buitenkant LG 1 buitenkant LG 3
met Chris Nolf)
& LG 2
Herfstvakantie

Lien & Ludo (Kato)

Nathalie & Olivier
(Manon)

Zoë (Zafirah)

Ramen binnen- &
buitenkant LG 4
Elif& Mehmet
(Kayra)

BEURTROLLERS
De soepmakers zijn op maandag; Fien (Rosanne), 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
Alberta
Myriam

?
?

dinsdag
Geert
Sareh
Chris
Asha
Geert
Alberta
Myriam

woensdag
Geert
Sareh
Geert

Geert
?

donderdag
Raf
Sareh
Chris
Asha
Alberta
Tamara (Janosh,
Leander)
Myriam

Sien (Robbe)
Elke (Aldo)

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

Afspraken uit de schoolmeeting
De derde leefgroep maakte een nieuw keukentje in de zandbak en een huisje
in de tuin. Dankjewel. De afspraken:
Het huisje:
● speelgoed met een rood randje blijft in het huisje
● je speelt hier enkel met takjes en blaadjes van de grond
● je klimt niet op het huisje
De zandbak:
● alle speelgoed blijft in de zandbak
● niets onder het zand verstoppen
Bij de tuinopkuis gooi je het vuile zand direct in de zwarte container.
Op donderdagmiddag wachten de warmeters in de tuin tot Chris jullie roept.

