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27/02/2017—> 03/03/2017 : Krokusvakantie
13/02/2017: DOE-DAG DEINZE (L5/L6)

1 februari 2017

7

16/02/2017: DOE-DAG DE PINTE (L6)
17/02/2017 : DIKKE TRUIENDAG
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18/02/2017 : REPAIRCAFE

21/02/2017: TONEEL L4/L5/L6

Koude dagen …. warme momenten ...

21/02/2017 : OUDERCOBTACT L3 & L5
23/02/2017 : OUDERCONTACT K3 / L1 / L2 / L4 / L6
24/02/2017 : CARNAVALSTOET

Telefoon: 09-385 44 52
Fax: 09-385 83 90
E-mail: bs.nazareth@g-o.be



De AVSvM zorgden voor de kerstvakantie voor een hele fijne en
gezellige afsluiter van 2016 aan de schoolpoort.
Dankjewel!

OPGELET:
Het schoolfeest
gaat door op 7 mei
en niet op 8 mei zoals vermeld in vorige nieuwsbrief.

Beste ouders,
Ergens op onze wereldbol worden plannen gesmeed om muren
te bouwen, om mensen van hun bewegingsvrijheid te beroven ….
Deze week hebben de Kinderen van Morgen meer dan ooit de
figuurlijke muren van onze school doorbroken.
De buurtbewoners van onze school werden getrakteerd op een
live performance van onze leerlingen op gedichtendag. De
grootouders vonden hun weg naar hun kleinkinderen op het
jaarlijkse grootouderfeest...
Het waren opnieuw dagen vol warmte en genegenheid die alle
betrokkenen een goed gevoel bezorgden en heel veel voldoening
gaven :-)
- YH

MENU FEBRUARI 2017
M A A N DA G

DINSDAG

DONDERDAG

VRIJDAG

06/02 Broccolisoep

07/02 Wortelsoep

09/02 Tomatensoep

10/02 Kervelsoep

Zweedse rib
Espagnolesaus
Appelmoes
Aardappelen
13/02 Tomatensoep

Kipfilet
Currysaus
Ananas
Frietjes
14/02 Erwtensoep

Spaghetti
Bolognaisesaus
Wortelen

Visburger met prei
Wortelpuree

16/02 Spinaziesoep

17/02 Kervelsoep

Kalkoengebraad
Champignonsaus
Bloemkool
Bechamelsaus
Aardappelen
20/02 Preisoep

Barbecue brochette
Tomaten
Mayonaise
Frietjes

Balletjes gehakt
Tomatensaus
Wortelen
Aardappelen

Macaroni
Scampi
Kaassaus
Broccoli

21/02 Groentensoep

23/02 Cressonsoep

24/02 Tomatensoep

Slavinken
Ajuinsaus
Erwtjes
Aardappelen

Stoverij
Sla
Mayonaise
Frietjes

Braadworst
Vleesjus
Rode kool
Aardappelen

Tongreepjes
Dillesaus
Spinaziepuree
Alle info : www.studietoelagen.be
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Gedichtendag

Gezond en wel in je vel!

Op donderdag 26 januari trokken de Kinderen van
Morgen de straat op. De mensen op het dorp, de
omringende straten van de school, de ouderen in
Wielkine …. allemaal werden ze opgevrolijkt door
onze dichters. Dat deze actie meer dan geslaagd
was bleek uit de vele positieve reacties, zelfs op de
facebookgroep van Nazareth-inwoners werden we
vermeld! ▄

De verjaardagstraktaties worden steeds gezonder: fruitpizza, groentetrein…. Langs deze weg willen we dan ook een warme oproep doen om deze gezonde trend verder te zetten :-)

Belangrijke mededeling:

In het kader van ons jaarthema en om tegemoet te komen aan de ‘Richtlijnen voor
tussendoortjes binnen het GO!’ hebben we besloten om de meest suikerrijke drank, nl.
fristi, niet meer aan te bieden na de krokusvakantie.

De eerste 5 leerlingen die
20 voedingswaren terugvinden in deze woordzoeker kunnen hem komen inruilen op het secretariaat
voor een fijne verrassing!

Opvang
Een poosje terug hadden we op een school een overleg met alle opvangjuffen. We hadden een heel constructief gesprek om de opvang beter te organiseren. Enkele concrete afspraken werden gemaakt waarvan we jullie
langs deze weg op de hoogte willen brengen:

Bezoek ons op het web :
www.schoolvanmorgennazareth.be of ‘like’ onze
Facebookpagina ‘School van Morgen’

- vanaf februari wordt het 4-uurtje pas uitgedeeld om 16u45. Op deze manier verzamelen de nog aanwezige
leerlingen om vervolgens naar het opvanghuisje te vertrekken en worden enkel de hongerige magen gestild.
- vanaf heden zal er ook op woensdag een 4-uurtje aangeboden worden
- op woensdag zal de lunch pas starten rond 12u i.p.v. na schooltijd. Zo hebben de mensen van de opvang een
beter overzicht en wordt er ook meer gegeten.
- de dagen worden langer, maar ook in de toekomst gaan alle leerlingen naar binnen wanneer het donker wordt
- we zijn op zoek naar meerdere materialen om de eerste shift gevarieerder te kunnen invullen
- er is nauw contact tussen het leerkrachtenteam en de mensen van de opvang: probleemgedrag wordt onmiddellijk gemeld
- leerlingen houden zich aan de afspraken, zijn beleefd en respectvol naar zowel de medeleerlingen als de opvangjuffen
Mocht u hier verder vragen of opmerkingen rond hebben kan u steeds contact opnemen met de directie.

