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Beste ouder,
Zo snel dat die wielrenners deze week reden, zo
snel is die week voorbij gevlogen.
De WK-gekte werd op
school reeds uitbundig
gevierd. Twee heel
gezonde maaltijden
schotelden we voor. We
gaven ieder een grote
banaan voor de sportieve
suikers en iedere dag
dronken de leerlingen
melk aan de melkbar.
De dag nadat Remco en Wout
een plaatsje veroverden op het
podium was het tijd voor de
tijdrit van de directeur. In de
Munte moedigden de kinderen
hem uitbundig aan zodat hij een
prachtige tijd neerzette. Ook hij
mocht op het hoogste schavotje
van het podium staan want hij
was de enige deelnemer die ochtend. Alle klassen
kregen een opdracht mee om een nieuwe koerstrui
voor de directeur te ontwerpen. De winnende klas
was bij het verzenden van onze nieuwsbrief nog niet
bekend…
Op dinsdag stuurden we een mailtje voor een
‘kleinere’ damesfiets voor een leerling uit de zesde
klas die graag meereed naar het zwembad. De
respons was vrij groot zodat we al gauw twee
fietsen hadden. Een dikke dankuwel voor die
solidariteit! Hartverwarmend.

EEN LEKKER SAUSJE: HET RECEPTJE
Maandag en dinsdag was het de beurt aan het
keukenteam om te koken. De eetzaal zat op
beide dagen afgeladen vol. Vooral op dinsdag
was het opmerkelijk hoe graag de kinderen de
currysaus lustten. Hierbij geven we dan ook graag
het receptje mee (voor 5 liter saus)
10 grof gesneden appels (zonder klokhuis) uit de
boomgaard van OLVA de Meersen en 5 ajuinen in
olijfolie stoven. Voeg daarbij een paar grote lepels
currypoeder. Giet dan twee liter ontsapt
ananassap erbij en een drietal blokjes
kippebouillon. Roer verder en laat koken. Mixen en dat in een puntzeef gieten en grondiger
mixen zodat het pulp in de zeef blijft en de saus mooi vloeibaar wordt. Voeg een 100 gram
maizena aan toe. Naar smaak voeg er melk bij, room mag natuurlijk ook. En klaar is kees en
dat de kids het lusten daar zijn wij nu vrijwel zeker van. Op, op, alles was op!

OPVANG EN STUDIE
(tekst uit infoboekje)
Iedere morgen staat juf Niobe in voor de opvang van kleuter en lager. Zij
verzorgt die opvang vanaf 7 uur ’s morgens. In onze polyvalente ruimte. ’s
Avonds doet juf Kimberly die van 16.30 u. (vrijdag 16.00 uur) tot 18.30 u.
(vrijdag 18.00 uur)
’s Morgens mogen de kinderen nog een
meegebracht boterhammetje en/of drankje
verorberen. Na 7.45 uur is dit echter niet meer
toegestaan. Gelieve ook te zorgen voor
eenvoudige voeding die de kinderen zelfstandig kunnen eten.
De betaling gebeurt per twee minuten en start van het tijdstip wanneer
het kind wordt ingescand en eindigt ’s avonds als het kind wordt
uitgescand. Het bedrag van morgen- , middag- en avondopvang
wordt opgeteld en maandelijks in de maandfactuur verrekend. Een
fiscaal attest volgt in het daaropvolgend jaar als alle facturen van het
voorgaande jaar betaald zijn.
Kleine kinderen die ’s avonds blijven mogen een koek en een (geen zoethoudend) drankje
mee hebben. Water, ook melk, is gratis en altijd voorradig.
We vragen steeds om zich ’s morgens of ’s avonds aan of af te melden bij de juf. Op die
manier heeft de juf een overzicht over het aanwezige aantal leerlingen en kan de naam inof uitgescand worden.

Na schooltijd is er voor de kinderen van het lager nog de mogelijkheid tot studie. Tijdens het
eerste halfuur van de studie kunnen er GEEN kinderen opgehaald worden. Pas vanaf 17.00 uur
mogen ouders de studieruimte binnentreden. Zo wordt de studietijd niet voortdurend
gestoord.
Op woensdag kunnen kinderen op school blijven. Vanaf 12 uur neemt de kinderopvang ’t
Ravotterke de bewaking over. Ouders die na 12 uur om hun kinderen komen melden zich aan
de bel aan de poort, Astridlaan 400. Alle andere toegangspoorten worden dan gesloten. Er
wordt op woensdag opvang voorzien tot 18 uur.
Indien je om een of andere dringende reden einduur van de opvang niet haalt, gelieve dan
contact op te nemen met de school of het gsm-nummer (0484 68 04 14) van de directeur te
gebruiken. We zijn verplicht om na 18.30 uur (vrijdag 18 uur) 5 euro per begonnen halfuur aan
te rekenen om de opzichter van dienst te vergoeden indien je ons niet verwittigt.

