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BEURTROLLERS
ouders en vrijwilligers die jullie kind(eren) volgende week gratis opvangen of die
instaan voor drankbedeling en afwas.
Een vorm van solidariteit. Geven en nemen, zo blijft het systeem functioneren!
Daarom vragen we je met aandrang om ook minstens één keer per week/maand
beurtroller te willen zijn.
De soepmakers zijn
op maandag: Els (Zoë, Noa), op dinsdag: Elza (Nini, Jitte), donderdag om de 14 dagen: ? en op
vrijdag: Veerle (Anna, Korneel)
Woensdag is Margot (Ilias, Mingus) de beurtroller.
Beurtrol op andere dagen:
Uren

Maandag

dinsdag

donderdag

vrijdag

7h45- Claudia en Roland Claudia en Roland Claudia en Roland
8h40
12h10- Kok: Claudia
Kok: Claudia
Kok: Claudia
Sabrina (Tirza, Djuna)
13h15 Kristel (Titus, LolaEva (Volker, Aki)
Lolita,),
Nigood (Nagi, Aya)
Els (Sien, Josse)
Deborah (Elise, Oscar) Belgin(Yunus, Kardelen)
?
?
Erik (Nini)
Tom (Joke, Bas)
15h50 Erik (Nini)
16h30 Ilse (Jan)
Dieter (Janosh)
?

Claudia en Roland
Kok: Claudia
Tamara (Janosh),
Barbara (Viktor)
?

?

Gezocht: soepmaker dinsdag en donderdag om de 14 dagen.
WAT GEBEURT IN DE LEEFGROEP?
Leefgroep 1: we spelen nog wat met schaduw, licht en donker. Op donderdag
tonen we onze show aan de oudjes.
Leefgroep 2: we werken, spelen, ontdekken, wegen, vergelijken, voelen, zingen,
timmeren, schilderen, knutselen, ….. met al onze bosschatten
Leefgroep 3: oefent in én oefent in.
Leefgroep 4: we trekken volgende week op driedaagse. We ontmoeten er de Franstalige
kinderen van Couthuin. We zullen ons drie dagen flink amuseren in … de meest luxueuze
verblijfplaats die we al ooit kenden! Om jaloers van te worden ….
WELKE OUDERS MAKEN DE LEEFGROEP SCHOON ?
leefgroep1: Annelies en Bart (Lind)
leefgroep2: Hasibe en Ali (Cigdem, Ilhan )
leefgroep3: Ursula en Kobe (Inti)
leefgroep4: Leen en Bart (Fien)
DE HANDDOEKEN
Deze week worden de handdoeken gewassen door Musa en Belkiz (Yüksel)
Op 28 oktober 2011 wassen Salih en Canan (Irem) de vuile handdoeken.
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EEN GEZELLIG KOPJE KOFFIE OF THEE
Deze week konden wij gezellig thee en koffie drinken op de gezondheid van Tom
(Joke, Bas) en De Buurt. Wie zorgt er volgende week voor een pakje?
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?

●
●
●
●

● Claudia die voor de EHBO-koffer zorgt voor leefgroep 4
● Jo die de handdoeken waste voor het Turks feest!
● Wouter zit niet stil, hij zet alles klaar voor het feest, schildert, klust,…
Een kus voor Tania, ze ging om buskaarten voor de 2de leefgroep.
Bedankt Zouzou (Lucia) en Özlem (Osman) om mee te gaan zwemmen met leefgroep 2!
Claudia bedankt om steeds het fruit voor leefgroep 3 en 4 te snijden en mee te
zwemmen met leefgroep 3 en 4.
In de laatste rechte lijn richting het Museum van leefgroep drie is er opnieuw veel
FANTASTISCH werk verzet! Ruimtes klaarzetten, schilderijen ophangen,...
Anne (Lander), Rupert (Oscar), Fien en Hannes (Marie-Lou). En een heel grote gouden pluim
voor Gauthier en Hilde (Felix) ze kaderden een ganse stapel schilderijen in!
Ook Claudia en Roland waren opnieuw ‘logistiek’ van de partij.
Jo (Saar, Bram) en Claudia speelden barvrouw, dankjewel!
Bedankt Sabrina (Djuna en Tirza), Ursula (Inti, Maya) en Wouter, Leentje (Fien), Els (Flo, Mong),,
Tarig( Nagi, Aya), Anne (Lander) om een beurtrolgaatje te vullen.
Een dank je wel aan de ouders die met ons de les van Prof. Sels (Letteren en
Wijsbegeerte) volgden in het auditorium E aan de Blandijnberg (universiteit). Prof.
Sels was zeer tevreden over haar studenten (de vierde leefgroep!). Het was een
fantastische ervaring om na deze les “Mythologie” ook nog in het
studentenrestaurant aan de Kantienberg te kunnen eten en nadien in het
scriptorium van de Boekentoren uitleg te krijgen over het werk daar. Bedankt
Leentje (Fien), Véronique (Cezar), Rokus (Jan), Barbara (Victor), Zouzou en Liza (Ismaël),
Annick (Feigy, Lolita,) en Sabrina (Tirza).
Claudia depanneerde nog een aantal kinderen die hun picknick vergaten. Maak er
geen gewoonte van en bedank (en betaal) haar maar! We bedanken natuurlijk ook
de mensen van ‘Wablief unief’ die ons een echte VIP-behandeling bezorgden (foto’s
volgen op de website).
MEN KWAM OP TIJD! OOK OP MAANDAG
Spectaculair! Slechts 3 lagere schoolkinderen en 1 kleuter kwamen
maandagochtend te laat en dan was het nog op het nippertje. Volhouden nu...
iPAD, iMAC, LAPTOP, INTERNET, VIDEO, COMPUTER gratis ontdekken
en uitproberen

Wat: een kennismaking met de nieuwe digitale media: computer, laptop,
internet, iMac, iPad, Video, Foto.
Wanneer: 4 dinsdagvoormiddag 8, 15, 22 & 29 november van 9u tot 11u30.
Waar: in het nieuwe Digitaal Talent Punt van de Sint-Salvatorschool
Voor wie: iedere (groot)ouder van onze scholen, personen verbonden aan onze partners of
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iedere wijkbewoner.
Kostprijs: gratis
Inschrijven: www.computermeer.be ,de brugfiguur van de school
GROTE SCHOOLMEETING
32 aanwezigen, waarvan 23 personeels- of stuurgroepleden. Jammer dat zo
weinig ouders zich vrij (kunnen/willen) maken. De bijeenkomst werd wél
door iedereen positief geëvalueerd:
- lekker ontbijt dat snel op gang kwam
- variatie aan sprekers, zinvolle inhoud, leerrijk, met diepgang en visie
- actieve inbreng door het groepswerk
- fantastische kinderopvang
- zeer goede presentatie van de evaluatieresultaten, mooie PowerPointpresentatie
- goed voorbereide bijeenkomst
- brainstormen in kleine groepjes zorgt voor enthousiasme
Een deelnemer schreef op het evaluatieformulier: ‘t zou super zijn moesten nog meer
aanwezig zijn... signaal naar geëngageerde ouders.
Wil je net zoals de personeels- en stuurgroepleden én geïnteresseerden: Annelies Joos, Eva
Timmermans, Lief Schrauwen, Truus De Wilde, Bart Van Doorsselaere, Leentje Roels, Tom
Vermeylen, Hilde Van Wambeke en Veronique Verbeke de verslagen van de stuurgroep en
grote schoolmeeting ontvangen? Geef een seintje op het secretariaat en je blijft maandelijks
op de hoogte van het nieuws binnen de stuurgroep.
WIE HEB IK AAN DE LIJN?
Het telefoonnummer van Anne Van Mackelenbergh staat bij Jesse correct, maar
bij Lander foutief vermeld. Verander het foutieve telefoonnummer in je
adressenboekje in 0499/77 24 12
INSCHRIJVINGEN
Ouders van kleuters van het geboortejaar 2010 met broertjes of zusjes in De
Buurt, kunnen hun kindje inschrijven vanaf ma, 14 november tot vrijdag, 25 nov.
SIS-kaartje niet vergeten meebrengen!
Vanaf 5 maart 2012 kan iedereen proberen om zijn/haar kind in te schrijven voor het
schooljaar 2012-2013. Meer info op www.lop.be of op het secretariaat.
GEZOCHT, GEVRAAGD!
De tweede week na de herfstvakantie start een project met de vier wijkscholen
rond ‘verkeer’.
We willen met de kinderen héél veel slakken maken, want die zijn traag,
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nietwaar?!
Hiervoor hebben we kousen nodig, véél, maar ook mouwen en broekspijpen kunnen
gebruikt worden. Dus, duik je ook eens in je kleerkast en breng mee wat je kan missen!!!
KLEINE SCHOOLMEETING
Er kan enkel geskatet worden tijdens de melkpauze van de vierde
leefgroep. De kinderen van de vierde helpen eerst de fietsen van de eerste
leefgroep op te ruimen. De eerste leefgroep gaat naar binnen en de vierde
heeft dan het voetbalveld ter beschikking tot de derde leefgroep pauze
neemt. Vanaf er een derde leefgroeper in de tuin is, wordt er niet meer
geskatet.
Over de middag wordt de voordeur gesloten. Als je thuis gaat eten kan je maar
terugkomen vanaf 13u15.
De avondbeurtrol stopt om 16u30. Dan ga je als je dit afgesproken hebt met je
ouders, alleen naar huis of brengt de beurtroller je naar de IBO. Zorg ervoor dat je
ouders je daar op voorhand ingeschreven hebben.
GSM op school mag niet. Heb je hem bij om buiten de schooluren te gebruiken, dan
geef je hem overdag af aan het secretariaat.
Kinderen mogen niet in het gebouw tijdens de pauzes zonder toelating van de
begeleiders of Claudia.
Als er 3 beurtrollers zijn tijdens de middagpauze, gaan we naar het speelplein. Alle
derde en vierde leefgroepers die op school zijn gaan mee. Enkel op deze manier is er
voldoende rust voor de kleintjes in de tuin.
MONA LISA: Nina, Rawi, Jan en Jo
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