De berichtenbrief van vrijdag 30/03/2018

KALENDER
2 - 13 apr
ma, 16 apr

Paasvakantie
20u

Bij Tim

Interne Grote Schoolmeeting

Julia, Ann, Katrien,
Dirk, Tim en
geïnteresseerden

Werkgroep finaliseren traject

di, 17 apr

16u - 17u

Training Start to Run

Leefgroep 4

Zonder-Naampark

do, 19 apr

NM

Senioren

Leefgroep 1

Tempelhof

do, 19 apr

16u

Vormingsmoment

Begeleiders

Nog te bepalen

vr, 20 apr

VM

Atletiek

Leefgroep 4

Atletiekpiste KRC
Gent

vr, 20 apr

NM

Zwemmen

Leefgroep 3 & 4

Van Eyck

di, 24 apr

20u - 22u

Stuurgroep

Stuurgroepleden en
geïnteresseerden

Nog af te spreken

wo, 25 apr

VM

Training Start to Run

Leefgroep 4

Nog af te spreken

do, 26 apr

VM

Boerderij uitstap

Leefgroep 1

Kinderboerderij 'De
Campagne' Drongen

ma, 30 apr

heel de dag

Geen school: Facultatieve vrije dag

di, 1 mei

heel de dag

Geen school: Dag van de Arbeid

wo, 2 mei

VM

Geen school: Pedagogische studiedag

do, 3 mei

heel de dag

Sportdag

Leefgroep 4

Nog te bepalen

vr, 4 mei

NM

Voorstelling 'Kundabufi'

Leefgroep 1

Vredeshuis

ma, 7 mei

20u

Vormingsmoment Team

Alle begeleiders

Nog te bepalen

do, 10 mei

heel de dag

Vrije dag - Hemelvaart

vr, 11 mei

heel de dag

Brugdag - Hemelvaart

ma, 14 mei

ganse week

zeeklas

Leefgroep 3

Oostende - Bredene

di, 15 mei

heel de dag

Woesjkamp

Leefgroep 2

Nieuwpoort

di, 15 mei

VM

Toneel 'Woesj'

Leefgroep 1

Campo
Nieuwpoorttheater

ma, 21 mei

heel de dag

Vrije dag - Pinkstermaandag

di, 22 mei

20u

Leefgroepvergadering

Leefgroep 1

De Buurt

do, 24 mei

VM

Zwemmen

Leefgroep 1

Strop

vr, 25 mei

VM

Boerderij uitstap

Leefgroep 2

Kinderboerderij 'De
Campagne' Drongen

ma, 28 mei

VM

Medisch onderzoek

Oudsten leefgroep 1

De Buurt

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 en thee van Kristien
(vrijwilliger), Karolien (Louis, Sus) en Dieter ( Janosh, Leander).
DE HANDDOEKEN
In het weekend van 31 maart - 1 april is het de beurt aan Anne & Frank (Jesse).
In de vakantie (7 -15 april) zijn Hava & Tunçay (Hassan)  aan de beurt.
In het weekend van 21 - 22 april is het de beurt aan Nathalie & Olivier (Manon).
WAT GEBEURT ER NA DE VAKANTIE IN DE LEEFGROEP?
Leefgroep 1 gaat naar de senioren met het verhaal van het Lelijke Eendje.
Leefgroep 2 verwelkomt de lente
Leefgroep 3 oefent vrolijk.
Leefgroep 4 traint op verschillende atletiekpistes om de week nadien met goede benen te
kunnen starten aan ‘de 6 km van de Coyendans’.
Na de vakantie gaat de ukelele-les opnieuw van start. Op vrijdagmiddag
van 12u40 tot 13u20. Dieter zorgt voor 10 gratis lessen voor kinderen die
al enkele akkoorden kennen. (Beginners kunnen best volgend jaar
aansluiten… of heel hard oefenen in de vakantie.)
VERBOUWINGEN OP SCHOOL
Joepie we verbouwen op school!
De achtergevel wordt hersteld, er komt een nieuwe poort en het brandbeveiligingssysteem
wordt vernieuwd.
Tijdens de tweede week van de paasvakantie komt de aannemer in de derde leefgroep een gat
maken vanuit de ruimte van de middengroepers naar het terras van de derde leefgroep
(verplichte nooduitgang). Hij plaatst ook een poutrel tussen de ruimte van de middengroepers
en oudste ruimte zodat er een beweegbare wand kan geplaatst worden. Grote werken, dus
nadien moet er grondig opgekuist worden.
Dit gebeurt op zondag 15 april onder goedkeurend oog van Anke ( Seppe) door
Ursula & Kobe (Maya)
Musa en Belgiz (Esma)
Jasmien & Kurt (Lili)
Nadya & Aleks (Nisanur)

NIEUW - NEW
Mooi, pril lentenieuws. Jayden werd geboren op vrijdag 30 maart. Hij is het zoontje van
Myriam en Steven en het broertje van Kevin en Angel. Welcome, welcome, welcome.

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 ( Isaïah en Annaïsa) en S
 teven ( Anaïs) reden naar het containerpark.
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●

●
●

Mariette en Henri voor het schenken van koffiekopjes en zeep.
Menmun (Azad) voor het wassen van de schorten van de derde leefgroep.
Josse, Wout en Jonas voor hun handigheid en hulp bij het project van leefgroep 3.
Eveline ( De Mozaïek) en haar kinderen van het vierde leerjaar voor hun aandacht en
enthousiasme toen ze de ‘Robie Robot-tentoonstelling’ bezochten.
Berlinde ( Lonne), Miel ( Billy), Gülhan ( Fethan) & Valeria ( Latif) gingen mee zwemmen
met leefgroep 1.
Catharina (Issaïah & Anaïsa), Boris (Achille & Lucian), Mustafa ( Elizan) en Sofie ( Marthe)
zorgden voor het vervoer van alle kleuters naar de overzet.
Alle ouders van de 2de leefgroep voor alle hulp om het botenproject van de 2de
leefgroep tot zo een succes te maken.
Leefgroep 4 genoot van een heerlijke, gezonde paasbrunch die ze zelf maakten met
de hulp van Geert, Hilal ( zus van Irem B.), Elif ( Kayra), Marjan ( Joshua), Özlem ( Osman),
Nadya ( Nisanur, Nur), Vera, Hulya (Irem O.) en Hava (Hasan).
Nadire ( Ileysu) was onze koerier en leverde een pakketje af op een bestemming.
Alvast bedankt aan iedereen - in het bijzonder Hillevi en Lara - die meehielp met de
boeken- en taartenverkoop. Zoveel boeken en taarten op één plek. We kwamen
ogen, handen en monden te kort.
Een dank u wel aan Claudia en Geert voor de organisatie van het paasontbijt!
Waaauw wat was dat gezellig.
Een warm applausje voor iedereen die vrijdagochtend mee demonstreerde tijdens
de wij-willen-propere-lucht-actie. Een dikke duim voor Sofie ( Marthe) die de
gangmaker was van dit dit initiatief.
WELKE OUDERS MAKEN DEZE VAKANTIE DE LEEFGROEP SCHOON,
Tijdens de vakantie

weekend 21-22 april

Leefgroep 1

Elif en Cafer (Azra)

Ursula en Kobe (Maya)

Leefgroep 2

Lucia en Merlyn (Dalia)

Lucia en Merlyn (Dalia)

Leefgroep 3

Cann en Salih (Ecem)

Katrien en Tom (Ico)

Leefgroep 4

Frank en Tom (Mong)

Isabelle en Rudy (Hanne)

Paasvakantie

Keuken opruimen &
Ramen binnen- &
Ramen binnen- & buitenkant
poetsen (in afspraak met buitenkant LG 1 & LG 2 LG 4
Chris Nolf)
Sibel & Mevlit ( Ildem)
Nadire (Ileysu)
Elif & Mehmet ( Kayra)
Eliane ( Tinus L oes,)

DE KEUKEN VAN CHRIS

maandag

dinsdag

Volkorenpasta met ui
paprika shitake en/of
broccoli, tomaat
basilicum en mais

Tomaat gevuld met
lamsgehakt wortel
rijst en
bloemkoolrasp

donderdag

vrijdag

Chili sin carne,
Gekookt eitje op
komkommer met
een groen bedje
yoghurt-korianderdip van erwtenpuree
knolselderij met
appel

Soms zijn er kinderen te laat op school ……. Soms gaan ze onverwacht logeren ……..maar de kok weet het niet. Even
melden bij het secretariaat a.u.b.

BEURTROLLERS
Een aantal vaste vrijwilligers kunnen geen beurtrollen meer opnemen. We zoeken ouders en
vrijwilligers die ons kunnen helpen. (zie gele vraagtekens). Wanneer we twee
avondbeurtrollers hebben op maandag en dinsdag kan er studie georganiseerd worden. Ook op
de middag (maandag en dinsdag) staan er nog veel vraagtekens.
BEURTROLLERS
De soepmakers zijn op maandag: Fien (Rosanne), dinsdag: Lucia ( Dalia) op donderdag: Anke
(Seppe) en op vrijdag Veerle ( Korneel).
Geef je je naam door als je kan beurtrollen op de dagen waar een ? staat
BEURTROLLERS

8u00- 8u40
kok

12u10- 13u30

15u35- 16u30

maandag
Geert
Sareh
Chris

dinsdag
Eva
Sareh
Chris

Alberta
Asha
Geert
?

Asha
Hilde
Hannelore (Baziel,

Geert
Jasmien (Lily)
Elza (Jitte)

?
?

Cezar)

?

woensdag
Geert
Sareh
Geert
?

donderdag
Raf
Sareh
Marie-Jeanne
Tamara( Janosh,
Leander)

Alberta
Asha
Hilde
Marjan (Joshua,Otis)
Els (Mong)
Eliane (Tinus,Loes)

vrijdag
Geert
Sareh
Geert
Pieter (Sus, Louis)
Asha
Alberta
Geert
Geert
Valerie (Julia,Mira)

