De Berichtenbrief
Donderdag 29 augustus 2013

KALENDER SEPTEMBER 2013
vr, 30 aug

19u00

Etentje stuurgroep

Stuurgroepleden

Multatuli

ma, 2 sep

8u40

Start nieuwe schooljaar

Iedereen

De Buurt

wo, 4 sep

VM

Zwemmen

Leefgroep 2

‘t Strop

do, 5 sep

VM

Zwemmen

Leefgroep 1

‘t Strop

vr, 6 sep

NM

Zwemmen

Leefgroep 3 en 4

Van Eyck

vr, 6 sep

16u00

Openingsreceptie

Iedereen

De Buurt

ma, 16 sep

20u00

Algemene
leefgroepvergadering

Iedereen

De Buurt

wo, 18 sep

VM

Zwemmen

Leefgroep 2

‘t Strop

vr, 20 sep

NM

Zwemmen

Leefgroep 3 en 4

Van Eyck

wo, 25 sep

20u00

Stuurgroep

Stuurgroepleden

do, 26 sep

Toneel

Oudsten leefgroep 3 en
leefgroep 4

Larf

vr, 27 sep

Pedagogische studiedag:
Vrijaf voor de kinderen

vr, 27- za
28 sep

Pedagogisch weekend:
muzische vorming

Begeleiders

Ronse

Vakantiedagen 2013- 2014
Pedagogische studiedag: vrijdag, 27 september 2013
Herfstvakantie: van maandag, 28 oktober tot en met vrijdag, 1 november 2013
Kerstvakantie: van maandag, 23 december 2013 tot en met vrijdag, 5 januari 2014
Facultatieve vrije dag: maandag, 3 februari 2014
Krokusvakantie: van maandag, 3 maart tot en met vrijdag, 7 maart 2014
Paasvakantie: van maandag, 7 april tot en met maandag, 21 april 2014
Dag van de Arbeid: donderdag, 1 mei 2014
Facultatieve vrije dag: vrijdag, 2 mei 2014
Hemelvaart en brugdag: donderdag, 29 mei en vrijdag 30 mei 2014
Pinksteren: maandag, 9 juni 2014
Pedagogische studiedag: woensdag, 28 mei 2014
Begin zomervakantie: vrijdag, 27 juni 2014 om 12u

BEURTROLLERS:
De beurtrol is een dienst van ouders en vrijwilligers voor ouders en kinderen. Ouders en
vrijwilligers geven zich op om gratis toezicht te houden. De beurtrollers verzorgen opvang net voor
en na de school en tijdens de middag. In de map vinden jullie een leeg beurtrolrooster. Het zou fijn
zijn als je eens nagaat wanneer jij een beurtrol kunt invullen.
Hopelijk kunnen we gedurende de eerste 2 weken van het schooljaar verder de beurtrollers van
vorig schooljaar inschakelen.
Dit zijn de ouders en vrijwilligers die jullie kind(eren) volgende week gratis opvangen of die instaan voor
drankbedeling en afwas.
De soepmakers zijn op maandag: Fien (Marie-Lou, Rosanne), op dinsdag: Anne (Jesse), op donderdag:
Marleen (oma Lasse, Louis) en op vrijdag Veerle (Anna, Korneel)
Woensdag is Mieke (Rik, Tuur, Fons) de beurtroller.
Beurtrol op andere dagen:
Uren

maandag

dinsdag

donderdag

vrijdag

7u45- 8u40

Roland en Claudia

Roland en Claudia

Roland en Claudia

Roland en Claudia

Claudia
Eva (Volker, Aki)
?

Claudia
Tom (Joke, Bas)
Sabrina (Tirza, Djuna)
??

Claudia
Tamara (Janosh,

12u10- 13u15 Claudia
Hilde (Nina, Felix)
Jo (Bram, Saar)

15u50- 16u30 Elza (Nini, Jitte)

Dieter (Janosh, Leander) ?

Leander)

?
?

WARME MAALTIJDEN: als je warm blijft eten, betaal je de dag zelf of koop je een 5- of
een 10-beurtenkaart.

Maandag

Dinsdag

Donderdag

Vrijdag

Spaghetti met
tomatensaus, wortelen,
prei, paprika, gehakt en
gemalen kaas

Koninginnenpastei, vol
au vent, rijst, currysaus
en gebakken ananas

Koude aardappelen,
vegetarisch
broccolislaatje

Versgemaakte vissticks
met zelfgemaakte
tartaar, verse spinazie
in de roomsaus en
puree

WAT GEBEURT IN DE LEEFGROEP?
Leefgroep 1: de nieuwe groep maakt kennis met elkaar en de leefgroep.
Leefgroep 2: ook in leefgroep 2 verkennen we elkaar én de leefgroep
In leefgroep 3 ontdekt iedereen zijn eigen plekje.
Leefgroep 4: verwelkomt de jongsten en iedereen leert elkaar wat beter kennen.

WELKE OUDERS MAKEN DE LEEFGROEP SCHOON ?
Zie bijlage in de map.

DE HANDDOEKEN
Deze week wassen Jo en Xavier (Bram, Saar) de vuile handdoeken.
Op 6 september is Frank (Lola Lolita, Titus) aan de beurt.

EEN GEZELLIG KOPJE KOFFIE OF THEE
Deze week konden wij thee en koffie drinken op de gezondheid van De Buurt en 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?
●

●
●

Claudia schonk een mooie, grote spiegel, Gentil en Diane koffiekopjes en handdoeken, Rudy
(Hanne, Jonas) 2 vuilnisbakken. Margo en Koen (Ilias, Mingus) gaven een rek, een mengpaneel
en gezelschapspelletjes cadeau en Anne een CD-speler, spots en turnzakjes. Allen bedankt.
Roland, Claudia en Luc zorgden ervoor dat de vissen in leefgroep 2 de vakantie overleefden!
De namen van de vakantieklussers houden we nog een weekje geheim, maar ze waren er.
Dat kan je wel zien.

HET “ WIST JE DAT-JE” VAN DE WEEK:
Heel wat nieuwtjes vind je op www.debuurt.be.
Bekijk zeker het deel ‘over onze school’: ‘praktische informatie’, want hier vind je alle antwoorden op je
vragen rond praktische zaken zoals maaltijden, betalingen, vakantiedagen, turnen en zwemmen, luizen,
ongevallen, naschoolse opvang en zo veel meer.
Vind je geen antwoord op je vraag? Ga dan als de bliksem naar het secretariaat. We zorgen er dan voor
dat de informatie op de website aangevuld wordt!
Het vernieuwde schoolreglement kan je vanaf 2 september lezen.
NOG NIEUW: DE 8U40-SHOW!!
ZORG DUS DAT JE MAANDAG OP TIJD BENT VOOR DE PREMIERE

