
 

          

                                         

 

 

 

 

 

 

 

Graag stellen we jullie een nieuw gezicht voor op Het Eiland. 

Dit is Hasna. Dit is de vaste anker bij de stibo. 

Ze is 5 november gestart. Ze loopt 2 weken mee en zal hierna vooral 

’s avonds de vaste begeleiders ondersteunen. Indien er vaste  

begeleiders afwezig zijn zal Hasna ook de vaste vervangster zijn. 

Welkom in ons team Hasna! 
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Wij kregen groot nieuws deze week… Habib vertelde ons dat hij 

grote broer gaat worden. Het kindje wordt verwacht begin juli… 

Spannend! Wij bouwden de baarmoeder na in de klas en kunnen 

ons nu even inleven hoe het aanvoelt om in een baarmoeder te 

leven. We horen enkel klanken en stappen, we zien niks, en we 

hangen vast aan een navelstereng. De navelstreng gaan we dus 

ook nog maken. 

De mama van Lena, Mieke, komt elke woensdag lezen met de 

kindjes. 

 

De papa van Charlotte kwam uitleg geven over bijen. 

 

We zijn een strip aan het maken voor de kinderen voor het eerste 
leerjaar. 
 

De kinderen van de socio maakten met takken en een sjortechniek een 
nieuwe goal. Foto’s vind je terug op de webiste. 
 

 

Klassen in de 

kijker 
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 De Malemvoetbrug wordt gerenoveerd. Het brugdek wordt 

vervangen tot en met de waterdichte laag, de leuningen worden 

vernieuwd en de betonconstructie wordt hersteld. De werken 

zullen vermoedelijk eind maart 2019 worden beëindigd. 

De brug wordt tijdens de werken afgesloten. U kan Malem 

bereiken via de herdenkingslaan. De bushaltes Einde Were en 

Overzet zijn bereikbaar via de Herdenkingslaan. 

 

 Wie opvang nodig heeft in de kerstvakantie schrijft zijn/haar 

kindje best zo snel mogelijk in! 

Stibo ’t pagadderke zal gesloten zijn maar je kan uw kind 

inschrijven bij de Stibo Ter Leie. 

Vakantieopvang wordt voorzien van donderdag 3 januari 2019 

(tot 16u) en vrijdag 4 januari 2019. 

 Centrale noodopvang in Stibo Ter Leie, Gordunakaai 58, Gent:  

 maandag 24 december 2018, van 7u tot 16u 
 donderdag 27 en vrijdag 28 december 2018, van 7u 

tot 18u 
 maandag 31 december 2018, van 7u tot 16u 

 
U kan uw kind(eren) inschrijven vanaf zaterdag 10 november tot en 

met zondag 25 november 2018. Via www.kinderopvang.gent gaat dat 

snel en gemakkelijk. 

 Wij zoeken HANDIGE HARRY’s die met hout kunnen werken. 

Voor ons nieuw schoolgebouw en voor ons huidig gebouw willen 

we graag zelf een aantal kasten maken. Er zijn plannen en 

exacte maten, nu zoeken we nog mensen die het hout willen 

ophalen en dit in elkaar willen steken. 

Het zou leuk zijn als we hiervoor een klein groepje zouden 

kunnen oprichten van enthousiastelingen die hieraan willen 

meewerken.  

Je mag steeds mailen naar too.vandebeek@onderwijs.gent.be 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Praktische info 

http://www.kinderopvang.gent/
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Maandag 12 november 

Zwemmen klas Charlotte 

Woensdag 14 november 

De beren en apen gaan zwemmen kleuters 

Maandag 19 november 

Zwemmen klas Annelies 

Vrijdag 23 november Ateliers 

Wie wil graag meehelpen… Mama, papa, oma of opa…  

Alle hulp is welkom!  

We werken dan klasoverschrijdend in kleine groepen en 

geven verschillende ateliers, zoals koken, timmeren, 

moestuinieren, buurtuitstap, film maken, toneel spelen, 

yoga,… 

 
 

 

  

Volgende week 


