De berichtenbrief van vrijdag 23 september 2016

DE KALENDER VAN SEPTEMBER-OKTOBER
ma, 26 sep

Pedagogische studiedag
Geen school voor de kinderen

Thuis

do, 29 sep

2022u

Bouwplanteam: renovatie achtergevel, Evert, Claudia, Wille,
nieuw raam/deur 2de lfgr, vervanging Stijn, Julien, Tim, Anne
poort en brandveiligheid
en geïnteresseerden

De Buurt

za, 1 okt

9u30 –
14u

Speeddate en praatcafé gevolgd
door een spaghettifestijn

Iedereen

De Buurt

di, 4 okt

16u  17u Leefgroepvergadering (met
kinderopvang)

Leefgroep 3

De Buurt

woe, 5 okt

VM

Zwemmen

Leefgroep 2

Strop

do, 6 okt

20u00

Zwemmen

Leefgroep 1

Strop

vr, 7 okt

9u30

Toneelvoorstelling ‘Sproetenkop’
rond eerlijke handel

Leefgroep 4

Arca

vr, 7 okt

NM

Zwemmen

Leefgroep 3 en 4

Van Eyck

ma, 10 okt

16u

Vormingsmoment: Week van ‘t
Slaksken

Begeleiders

De wijk

ma, 10 okt

20u

Stuurgroep tezamen met FOPEM

Stuurgroepleden en
geïnteresseerden

De Buurt

ma, 17 okt

9u

Start inschrijving broers en zusjes
(geboren in 2015)

Ouders

De Buurt

woe, 19 okt VM

Zwemmen

Leefgroep 2

Strop

vr, 21 okt

NM

Zwemmen

Leefgroep 3 en 4

Van Eyck

za, 22 okt

21u00

Fuif

Iedereen

Keuken

ma 24 okt

20u00

Leefgroepvergadering

Leefgroep 1

De Buurt

di, 25 okt

VM

Medisch onderzoek

Jongsten leefgroep 3

De Buurt

di, 25 okt

NM

Medisch onderzoek

Oudsten leefgroep 3

De Buurt

za, 4 feb
2017

20u

Zo veel mogelijk
volk

Balzaal,
Vooruit

GITANE Benefietfuif t.v.v.
onze school



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 werden

we getrakteerd door Frank (Mowgli) en De
Buurt.
DE HANDDOEKEN
Dit weekend wassen Fien en Hannes (Marie Lou, Rosanne) de handdoeken. Volgend weekend
is het de beurt aan Tamara en Dieter (Janosh, Leander).

WAT GEBEURT ER DEZE WEEK IN DE LEEFGROEP?
Leefgroep 1 ontdekt de 10 kleine rubbereendjes.
Leefgroep 2 gaat appeltjes rapen
Leefgroep 3 oefent nog een weekje in met heel veel zin en kiest donderdag een nieuw
project.
Leefgroep 4 zoekt uit hoe ze nog gezonder kunnen zijn.
WELKE OUDERS MAKEN DIT WEEKEND EN DE WEEK ERNA DE LEEFGROEP SCHOON?

In het weekend van 24
september

Leefgroep 1
Leefgroep 2
Leefgroep 3
Leefgroep 4



BEURTROLLERS
8u15 8u40
12u10 13u30

15u35

16u30

Anke en Jan (Seppe)
Nele en bart (Luna, Jonas)
Filip (Anton)
Rudy en Isabel (Hanne)

In het weekend van 1 oktober
Let op: je kan niet poetsen
tijdens de speeddate op
zaterdag!
Gülnaz en Celal (Belfin)
Hannelore en Boris (Achille)
Karolien (Louis)
Anne of Frank (Jesse)

BEURTROLLERS
De soepmakers

zijn op dinsdag: Barbara, op donderdag: Noortje (Sam, Bo) en op vrijdag:
Veerle ( Anna, Korneel).
Op woensdag doet Els ( Flo) de beurtrol. Geef je door indien je op één van de ? kan
beurtrollen. Dank alvast.
maandag
dinsdag
donderdag
vrijdag
geen school
Jo
Raf
Jo
Sareh
Sareh
Chris
Chris
Chris
Joannes
Joannes
Asha
Myriam en Asha
Myriam D en Asha Tamara (Janosh, Leander)
Iris (Tuur)
Sareh
Pieter (Louis,Sus)
Sareh
?
?
Sareh
Sareh
Sien (Robbe)
Rudy (Hanne)
Sofie (Marthe)
Els (Flo, Mong)

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 bij Jo, in het
schriftje 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

geen school

Spinazietaart
en/of
broccolitaart,
Vera komt de
bodems maken!
slaatje met
paprika

Basmatirijst met
tomaat en
bleekselder, appel,
ananas, kaas, en
roomsausje

Oranjelinzenpuree
met wortel en
appelsien, couscous
met rozijntjes,
sperziebonen en
slaatje met
yoghurtdip

DE “WIST JE DATJEs” VAN DE WEEK
●

Het schoolreglement en de informatiebrochure zijn vernieuwd. Je vindt deze
documenten ook terug op de website. Voor de link klik hier:
schoolreglement en informatiebrochure
Wil je een exemplaar op papier? Kom even langs het secretariaat.

●

Naast de vele vrijwilligers zal je op woensdag en op vrijdagochtend ook
Griet Vanrijckeghem in de derde leefgroep ontmoeten. Zij komt tot aan de
kerstvakantie als stagiair orthopedagogie ondersteuning bieden bij de
jongsten.

●

Een keukenfuif ten voordele van de bosklas. Noteer alvast 22 oktober in je
agenda. Meer info volgt later...

Woensdag 25 september worden de bestellingen van tijdschriften doorgegeven aan
de uitgeverijen. Wil je je nog abonneren? Geef dan uiterlijk op dinsdag een
enveloppe met gepast geld aan Kris Mies.

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?
●

Inspringende beurtroller: Iris (Tuur) en Claudia (‘s ochtends)

● Nathalie(Manon) waste de handdoeken
●

●
●
●
●
●
●

Levend rekenen: de middengroepers van de vierde leefgroep zetten de
inkomsten en uitgaven van de receptie op een rijtje, rekenden alles uit en
zagen dat hun inspanningen beloond werden met een winst van € 46,30.
Mariëtte (buurvrouw) schonk appels aan de leefgroepen.
Anneleen (Dao) schonk een groot computerscherm aan De Buurt.
Gülnaz schonk de vierde leefgroep ‘een reis door Europa’(het spel).
Dieter en Rebecca schonken mappen aan de school.
De oma van Marthe naaide verkleedkledij. Fantastisch!
Tania, de oma van Marthe, de mama en oom van Anil gingen ook mee
zwemmen met leefgroep 2.

MISSCHIEN OOK ONZICHTBAAR, MAAR TOCH AANWEZIG OP
SOMMIGE KINDERHOOFDJES: LUIZEN  LUIZEN  LUIZEN
Ze zijn er jammer genoeg weer. Controleer a.u.b. dit weekend of maandag de haren
van je kind(eren).
Wie kan dinsdag meehelpen met de luizencontrole?

