
Spaghettiavond	op	vrijdag	12	oktober	2018

Vrijdag	12	oktober	is	het	spaghettiavond	in	De	Buurtloods.	

15.30	u.	-	17	u.	:	café	soirée	in	de	refter	van	De	Loods
17	u.	-	19	u.	:	café	jubilee	in	het	buurtcentrum

Eten	kan	om	17	u.	of	19	u.	in	de	Buurtloods.	Er	is	keuze	uit	spaghetti	met	halalvlees	en
spaghetti	veggie	(zonder	vlees).

Kleuters	eten	tegen	€	4,	kinderen	t.e.m.	12	jaar	tegen	€	6	en	volwassenen	vanaf	13	jaar	tegen	
€	8.

Gelieve	de	bestelling	met	gepast	geld	in	een	envelop	aan	de	leerkracht	of	het	secretariaat	af	te
geven	tegen	vrijdag	5	oktober	2018.
Vergeet	niet	te	vermelden	of	je	graag	om	17	u.	of	om	19	u.	eet.

Helpende	handen?

We	zoeken	helpende	handen	voor:

-	donderdag	11	oktober	vanaf	9u.:	halalvlees	kopen,	groenten	snijden	en	saus	maken	samen
met	Nel.

-	vrijdag	12	oktober	vanaf	13.30u.:	spaghettislierten	voorkoken.

-	vrijdag	12	oktober	avond:	helpende	handen	aan	de	bar	(deze	lijst	volgt	later)

Wie	iets	ziet	zitten,	mag	het	altijd	later	weten	aan	Freya.
	

Ga	voor	goud,	zilver	of	brons! Bekijk	de	webversie

Logboek	4	(september)

Bedankt!
+	Annemie	(mama	Febe)	voor	de	schenking	van	de	bruisballen.

+	Mieke	(oma	Bas,	Robbe	en	Valentina)	om	te	helpen	in	De
Vuurtoren.

+	Stijn	(papa	Elle	en	Norah)	om	de	juiste	personen	aan	te
spreken	voor	het	nieuwe	fietsrek	aan	de	schoolpoort.

+Yves	(papa	Leon)	om	voorstelling	over	reclame	te	geven	in	't
Kraaiennest.

+	Nele	(mama	Bas,	Robbe	en	Valentina),	Hannes	(papa	Polly
en	Fiona),	Johan	(papa	Alice	en	Kamiel),	Wouter	(papa	Otis),
Joke	(mam	Bas),	Bart	(papa	Nanou	en	Ramon),	Carolien
(mama	Ramon	en	Rosie),	Julie	(mama	Léon	en	Omer)	en	Jef
(papa	Jutta	en	Lasse)	om	aanwezig	te	zijn	op	de	ouderraad.

+	Karen	(mama	Polly	en	Fiona),	Liselotte	(mama	Thelma	en
Martha),	Carolien	(mama	Ramon	en	Rosie),	Nele	(mama	Bas,
Robbe	en	Valentina)	en	Veerle	(mama	Victor	en	Rosie	L'Amour)
om	de	drijvende	kracht	achter	Café	Filtré	te	zijn.

Pedagogische	studiedag:	woensdag
26	september	GEEN	school
Op	woensdag	26	september	is	er	GEEN	school!
Er	is	wel	opvang	mogelijk	in	het	STIBO	voor	De	Zeesterren,	De	Vuurtoren	en
De	Kajuit.	Zeker	vooraf	inschrijven.

	

De	facturen	op	school
Graag	willen	we	even	op	een	rijtje	zetten	hoe	de	facturen	verlopen	op	onze
school.	We	werken	namelijk	met	2	diensten:	Onderwijs	en	Kinderopvang.

Een	overzicht	dat	hopelijk	kan	verduidelijken	wat	aan	wie	betaald	moet	worden
in	een	schooljaar:

KLEUTER
STIBO middagopvang	(ook	voor	boterhammen)
	 avondopvang
	 warm	middagmaal
	 besteld	4-uurtje
	 woensdagmiddagopvang
	 vakantieopvang
SCHOOL uitstappen
	 zwemmen	(derde	kleuterklas)
	
LAGER
SCHOOL middagopvang	(ook	voor	boterhammen)
	 avondopvang
	 warm	middagmaal
	 woensdagmiddagopvang
	 uitstappen
	 zwemmen	(1ste	leerjaar	zwemt	gratis)
	 extra	muros	(openluchtklas)

Voor	het	STIBO	moet	voor	alles	op	voorhand	ingeschreven	worden	via
Tinkelbel.

Alles	wat	via	de	school	gefactureerd	wordt,	wordt	achteraf	aangerekend,	op
basis	van	wanneer	de	kinderen	aanwezig	waren.	Enkel	voor	het	middageten
moet	op	voorhand	ingeschreven	worden.	

	

Naaiproject	voor	ouders	en
grootouders
Kleding	wordt	nog	steeds	te	snel	weggegooid.	Maak	van	iets	oud	iets	helemaal
nieuw.	Kom	meedoen	met	ons	naaiproject.
In	de	school	DE	LOODS	elke	donderdag	telkens	van	13u00	tot	15u30.

De	eerste	les	is	donderdag	4	oktober	in	de	refter.
De	activiteit	wordt	georganiseerd	door	spelotheek	Speelsproet.	Daria	zal	er
zeker	ook	zijn.

Meer	info	vind	je	hier.	Iedereen	is	welkom!

	

Filter	Café	filtré
Wie	in	mei/juni	op	vrijdagochtend	de	schoolpoort	passeerde	kon	er	niet	naast
kijken:	mondmaskers,	bellenblazers,	stoepkrijt	en	kleurrijke	affiches	en	borden
die	vragen	om	meer	propere	lucht.

Ook	nu	bundelen	enkele	ouders	hun	krachten	om	met	de	actie	Filter	Café	Filtré
	aandacht	te	vragen	voor	onze	luchtkwaliteit;	net	zoals	80	andere	scholen	in
Vlaanderen	en	Brussel.	Laat	volgende	vrijdag	dus	gerust	van	je	horen	aan	de
schoolpoort	en	kom	er	gezellig	bijstaan	met	een	koffietje.	We	broeden	op	een
plan	voor	onze	laatste	grotere	actie	op	5	oktober.	Nieuwsgierig	of	wil	je
meehelpen?	Mail	els.delatter@onderwijs.gent.be.	(leerkracht	van	De	Ijsbreker)

	

Goed	nieuws:	een	nieuw	fietsrek
Wanneer	jullie	dit	logboek	lezen,	zou	het	nieuwe	fietsrek	aan	onze	school	in
orde	zijn.

We	kunnen	terug	iets	meer	fietsen	netjes	in	de	buurt	van	de	schoolpoort
plaatsen.	Veel	fietsplezier!

	

De
Zeesterren
In	onze	klas	bewegen
en	dansen	we	deze
week	veel.	Standbeeld
spelen	op	de	muziek,
genieten	van	de
klanken.
Gisteren	was	het	mooi
weer	en	dan	speelden
we	nog	een	beetje
buiten.

Er	staan	ook	al	enkele
foto's	op	de	website.
Neem	zeker	een	kijkje.	
	

Meer	nieuws
op	de
klasblog.

De
Vuurtoren
Elsie	was	deze	week
enkele	dagen	ziek.
Debbie	kwam	haar
vervangen.	De	eerste
keer	zwemmen	kon	niet
doorgaan.	De	volgende
keer	gaan	we	op
maandag	15
oktober	zwemmen.

In	onze	klas	zijn	er	ook
windpokken.	Gelieve
daar	extra	op	te	letten.

Het	paardenproject	is
bijna	voorbij.	De	wilde
kastanjes	op	de
speelplaats	zorgen
voor	nieuwe	spelletjes.
Het	verzamelen	in	een
pot,	het	tellen,
kastanjes	tekenen,
samen	delen,	...

Meer	nieuws
op	de	klasblog.

Stibo
Wij	zijn	heel	benieuwd
naar	jullie	tevredenheid
over	het	stibo.	Kunnen
jullie	onze	online
enquête	invullen?	Hier
is	alvast	de	link.
	
Om	te	berekenen	of
jullie	recht	hebben	op
korting,	hebben	we	het
aanslagbiljet	nodig	van
beide	ouders	van
inkomsten	2016
(aanslagjaar	2017).	Is
het	mogelijk	om	deze
zo	snel	mogelijk	af	te
geven	aan	het	stibo?
	
Ben	je	nog	op	zoek
naar	een	opvangplekje
op	26	september	of
tijdens	de
herfstvakantie?	In	het
stibo	zijn	er	nog	vrije
plaatsen,	waarvoor
jullie	zich	kunnen
inschrijven.	

Kinderopvang

De	Kajuit
De	uitstap	naar	Sea
Life	was	heel	leuk	en
we	zagen	hele	mooie
en	speciale	zeedieren.
We	gingen	met	de
trein	en	dat	was	een
heel	avontuur.

Op	vrijdag	5	oktober
houden	we	een	kleine
tentoonstelling	van
ons	project.	Je	kan
dan	onze	poster	en
ons	ander	materiaal
bewonderen	voor	de
deur	van	de	klas.	Dit
zal	er	enkele	dagen
blijven	hangen.

Meer	nieuws
op	de
klasblog.

De
IJsbreker
Hoera!	We
bezoeken	donderdag
27	sept.	Technopolis
in	Mechelen	om	meer
te	weten	te	komen
over	uitvindingen	en
techniek.
We	verwachten
iedereen	om	8.00	u.
op	de	speelplaats	om
op	tijd	aan	de	bus-	en
treinhalte	te	geraken.
Om	16.30	u.	zijn	we
terug.	Voor	de
kinderen	die
muziekschool	volgen:
Joeri	werd	op	de
hoogte	gebracht.	
Meenemen:	buspas,
lunchpakket,	koek,
fruit,	drinkbus	met
water.	Het
toegangsgeld	(12
euro)	zal	verspreid
worden	over	twee
facturen.	's	Middags
trakteren	we	een
drankje.

Onze
uitvindingenmarkt
begint	stilletjesaan
vorm	te	krijgen.	Houd
alvast	vrijdag	5
oktober	(15.30	u.	-
16.00	u.)	vrij	in	je
agenda	voor	ons
toonmoment!

Meer	nieuws
op	de
klasblog.

't
Kraaiennest
We	zijn	een	eigen
reclamebureau	gestart	in
onze	klas.
In	groepjes	maken	we
reclame	voor	een	bedrijf
of	een	actie.
VeloVelo,	de
spaghettiavond	en	'Kom
op	tijd	naar	school'	zijn	al
opgenomen	in	het
project.	

We	zoeken	nu
nog	steeds	een	bedrijf,
persoon	of	activiteit	waar
we	reclame	voor	mogen
maken.	Heb	je	een	idee?
Kom	dan	zeker	langs	in	't
Kraaiennest	en	onze	klas
maakt	er	een	mooie,	toffe
reclamecampagne	voor.

Meer	nieuws	op
de	klasblog.

september
21/09:	STIBO	gesloten	-	GEEN	warm	eten
voor	de	kleuters	-	school	sluit	voor	de
kleuters	om	15.45u.
24/09:	zwemmen	Kajuit
25/09:	medisch	onderzoek	6de	leerjaar
26/09:	pedagogische	studiedag	-	GEEN
school

Belangrijke	data
05/10:	toonmoment	De	IJsbreker
05/10:	kleine	zeetentoonstelling	De	Kajuit
12/10:	toonmoment	't	Kraaiennest
12/10:	café	soirée
12/10:	spaghettiavond	in	De	Buurtloods
19/10:	STIBO	gesloten	-	geen	warm	eten
voor	kleuters
15/02:	kinderfuif	-	Kajuit,	IJsbreker	en
Kraaiennest
18/05:	schoolfeest
27/06:	proclamatie	om	19u.
28/06:	school	tot	12u.

Familiemuur
Op	de	kast	in	de	ingang	hangen	al	enkele	gezinsfoto's.	We
zouden	het	heel	leuk	vinden,	mochten	er	nog	meer	gezinnen	bij
komen.	Je	kan	de	foto	altijd	afgeven	in	het	secretariaat.	Foto's
kunnen	ook	doorgemaild	worden	naar	Freya.
(deloods.beleid@onderwijs.gent.be)

Abonnementen
De	folders/boekjes	werden	meegegeven.
Wat	kan	er	via	onze	school	besteld	worden?

De	Kajuit	1ste	leerjaar:	Boektoppers,	Maan	Roos	Vis
De	Kajuit	2de	leerjaar:	Boektoppers	en		Wild	van	Freek

De	Ijsbreker:	Boektoppers,	KLAP,	Wild	van	Freek	(3de	leerjaar)	en	National
Geographic	Junior	(4de	leerjaar)

't	Kraaiennest:	Boektoppers,	KITS	en	National	Geographic	Junior

Bestellen	kan	via	Freya	t.e.m.	maandag	1	oktober.	Betalen	gebeurt	via	de
schoolfactuur.

	

Bruisballen
Onze	kinderen	kregen	allemaal	een	zeepbruisbal.	Veel
plezier	er	mee!
	

Hiep	Hiep	Hoera!
Proficiat!
Victor
Bjorn
	

Freinetschool	De	Loods
Patrijsstraat	12
9000	Gent
09/251.06.61
loods@stad.gent

Deze	e-mail	is	verstuurd	aan	{{email}}.•	Als	u	geen	nieuwsbrief	meer	wilt	ontvangen,	kunt
u	zich	hier	afmelden.	•	U	kunt	ook	uw	gegevens	inzien	en	wijzigen.	•	Voor	een	goede

ontvangst	voegt	u	deloods.dir@stad.gent	toe	aan	uw	adresboek.
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