De berichtenbrief van dinsdag 30 augustus 2016

Let op! De schooluren veranderen! Woensdag duurt de school net als elke andere voormiddag tot
12u10. Op donderdag stoppen we om 12u, omdat er dan personeelsvergadering is.
kalender van september/ oktober
do, 1 sep

8u40

De eerste schooldag van
2016-2017 met de
NIEUWE OPENINGSSHOW

vr, 2 sep

15u30- 17u30

ma, 5 sep

20u00

We starten ook met een luizencontrole.
Kijken jullie thuis de hoofdjes van
jullie kinderen alvast eens na?
Openingsreceptie: we openen
feestelijk het nieuwe schooljaar
Leefgroepvergadering

di, 13 sep

VM

Medisch onderzoek

do, 22 sep

20u00

Stuurgroepvergadering

ma, 26 sep
za, 1 okt

9u30 – 14u

Pedagogische studiedag
Geen school voor de kinderen
Speeddate en praatcafé gevolgd door
een spaghettifestijn

Iedereen

De Buurt

Iedereen

De Buurt

Ouders en begeleiders
leefgroep 3
Middengroepers LG 4

De Buurt

Leden en
geïnteresseerden

Thuis

Iedereen

VAKANTIE: de vrije dagen in 2016-2017


Pedagogische studiedag: maandag 26 september 2016.



Kerstvakantie: van maandag 26 december 2016 tot en met vrijdag 6 januari 2017












Herfstvakantie: van maandag 31 oktober tot en met vrijdag 4 november 2016.
Facultatieve vrije dag: vrijdag 27 januari 2017.

Krokusvakantie: van maandag 27 februari tot en met vrijdag 3 maart 2017.
Paasvakantie: van maandag 3 april tot en met maandag 17 april 2017.
Pedagogische studiedag: vrijdag 28 april 2017.

Hemelvaart en brugdag: donderdag 25 mei en vrijdag 26 mei 2017.
Pinksteren: maandag 5 juni 2017.

Facultatieve vrije dag: dinsdag 6 juni 2017.

Pedagogische studiedag: woensdag 7 juni 2017.

Begin zomervakantie: vrijdag 30 juni 2017 vanaf 12u.

CLB

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 vakantie werden we getrakteerd door Rudy (Hanne) en De Buurt.
DE HANDDOEKEN
In het laatste weekend van de vakantie wassen Alex en Nadja (Nisanur, Nur) de handdoeken..

Tijdens het weekend van 3 en 4 september wassen Gülnaz en Aydin (Selin) de handdoeken.
WELKE OUDERS MAKEN DIT WEEKEND EN DE WEEK ERNA DE LEEFGROEP
SCHOON?
Jullie krijgen donderdag de poetslijst mee om in te vullen…
WAT GEBEURT ER IN DE LEEFGROEP?
Leefgroep 1 gaat met 15 sloebers de uiltjes en de werking van de leefgroep ontdekken.
Leefgroep 2 duikt onder in de wondere wereld van de leefgroep.
Leefgroep 3 gaat vrolijk van start en leert de leefgroep kennen.
Leefgroep 4 ziet elkaar weer en verwelkomt de nieuwe jongsten.
BEURTROLLERS
De soepmakers zijn op maandag: Lien (Lena), op dinsdag: Barbara (vrijwilligster), op donderdag:
Marleen (oma Lasse, Louis) en op vrijdag: Veerle (Anna, Korneel).
Op woensdag doet Mieke (Fons) de beurtrol
Geef je door indien je op één van de ? kan beurtrollen. Dank alvast.
donderdag, 1 sep

8u15- 8u40 Raf
12u1013u30
15u3516u30
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MAALTIJDEN:
Wat uitleg van de kok: “Ik ga verder in dezelfde lijn als vorige jaren met veggie-maaltijden, soms
eens vlees of kip soms een eitje of vis. Heel veel groenten ......warm en/of koud. Granen en bonen,
deegwaren, sausjes met tuinkruiden. De maaltijden zijn altijd met verse producten en veel bio
en/of eerlijke producten! Ik zorg voor 4-5-à 6 soorten op één bord zo kan iedereen van klein naar
groot aan zijn trekken komen. Ideeën, vragen en suggesties zijn altijd welkom, liefst in de keuken

bij een potje thee of koffie. Inschrijven en betalen moet vooraf: kostprijs voor één maaltijd : 3
euro voor peuter en kleuter, 4 euro voor 3de en 4de leefgroep en 6 euro voor volwassenen Op
maandagmorgen kunnen ouders inschrijven bij Jo of in het schriftje op het secretariaat of bij mij :
welke dagen hun kind(eren) blijven eten en betalen. Kinderen van de 3de en 4de leefgroep mogen
een envelop meebrengen met info over de dagen wanneer ze warm eten en geld. Zonder
inschrijving en geld kan er helaas niet gegeten worden! Je kan mij steeds bellen : 09/228 07 52
Smakelijke groe(n)ten, Chris
donderdag

Pastakrullen met mais, komkommer en
feta, tomatenslaatje

vrijdag

Oranje linzenpuree met wortel en appelsien,
couscous, broccoli en slamengeling

DE ONZICHTBARE RUBRIEK
HARTVERWARMEND
DEZE OUDERS – BEGELEIDERS EN VRIJWILLIGERS MAAKTEN DEZE ZOMER WEER
SAMEN SCHOOL: zij zorgden ervoor dat de school er netjes, veilig en uitnodigend bijligt.

Een grote dankjewel voor:
Nathalie en Olivier (Guillaume, Manon.), Jo (Saar), Anne (Jesse), Liza en Zouzou (Lucia), Kurt en
Jasmien (Lili), Laurence’s neef (Noble, Amazing), Uta (Lasse, Louis), Margo (Ilias, Mingus), Lieve
(Josse, Wout), Mennum (Ensar, Azad), Zoë (Zafirah), Sven en Elza (Jitte), Gülnaz (Belfin), Tania,
Roland en Claudia, Katrien (Bas, Ico), Valerie en Tim (Julia, Mira), Joachim en Sien (Robbe),
Mieke (Fons, Tuur, Rik), Dieter (Janosh, Leander), Hannelore en Norman (Baziel, Cezar), Anneleen
en Gorik (Dao), Els en Frank (Flo Mong), Peter (Marthe, Fons,Tuur, Rik), Anke en Jan (Seppe), Filip
(Klaas, Nel), Deborah (Oscar), Iris (Tuur), Willle en Eliane (Tinus, Loes), Eva (Leon), Anja (Ito),
Rebecca (Stan), Rudy (Hanne), Noortje (Sam, Bo), Rebecca en Dieter (Madelief), Ben (Gust, Tine),
Filip (Ciska, Anton), Nadire (Ileysu), Jan en Delphine (Lucie), Jelle (Mo), Catharina (Issaiah),
Marieke en Mich (Maurice), Annelies (Lind en Finn), Ursula en Kobe (Inti, Maya), Kris Casters,
Chris (kok), Nele (Luna, Jonas),Sareh, Raf, Judith, Johannes, Vera, Ann, Hillevi, Bart, Lutje en
Anne. Ook sommige (oud-)leerlingen hielpen mee. Fijn om dat te zien.
(de mensen die in de loop van vandaag ook nog komen helpen, noteren we graag vrijdag)

HET “WIST JE DAT-JE” VAN DE WEEK
Van maandag 12 tot en met woensdag 14 september viert de moslimgemeenschap het Offerfeest.
Een fijn feest voor iedereen. Weet dat je kind hiervoor slechts 1 dag afwezig mag zijn.

