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•
INTERESSANTE
INFORMATIE:

Beste ouders en internen,

Maandag 16 tot vrijdag
20 oktober:

Het schooljaar is nu al bijna 2
maanden bezig en alles valt
geleidelijk aan in zijn plooi op
internaat. De leefgroepen zijn
•
opgedeeld en de kinderen geraken terug gewend aan het leventje op internaat en op
school.

Verkeersweek

Vrijdag 27 oktober tot 5
november:
Herfstvakantie!
Kinderen kunnen dan
terug naar het internaat
komen op zondagavond
tussen 17u en 19u

Wist-je-datjes

Om nog even een duidelijk overzicht te geven van de indeling
van de leefgroepen, hier nog
eens de opvoeders en het telefoonnummer van de leefgroep
met het uur waarop gebeld mag •
worden:

kan tussen 20u en
20u30 op het nummer
09/216 44 89

Konijntjes :Eline Smet
en Eline Van Den Borre
zullen de opvoedsters
zijn die de kleinsten
onder hun hoede nemen. Isabel Rigaux ondersteunt hen daarin.
Bellen kan tussen
18u30 en 19u op het
nummer 09/216 44 88
Leeuwen: Barbara Van
Hamme en Sofie
Rossaert zorgen ervoor
dat de leeuwen getemd
worden en staan in voor
hun begeleiding .Bellen
kan tussen 19u en
19u45 op het nummer
09/216 44 90

•

De vlinders/flamingo’s
heeft Saar Reynaert
onder haar hoede. Bellen kan tussen 19u en
19u45 voor de vlinders
en tussen 20u en
20u30 voor de flamingo’s op het nummer
09/216 44 87

We starten in de herfstvakantie
met het opsmukken van de
slaapzaal van de vossen en
zullen in de loop van het jaar
wellicht geleidelijk verder werken aan het opfrissen van het
internaat.

Vossen: onze ‘anciens’
Lia Zwaenepoel, Monica
Matthys , Peggy Martens
en Charlotte Van Ryckeghem (die er ook telkens is bij de sortie en
op zondag) zorgen ervoor dat de vossen hun
streken verleren. Bellen

Binnenkort staat ook de herfstvakantie voor de deur. Vrijdag
27 oktober hebben de kinderen
en opvoeders een weekje vrijaf.
We zullen terug open zijn op
zondag 5 november.

INTERESSANTE INFORMATIE:

•

Opvoedster Peggy een kapsalon zal openen! Zaterdag 21 oktober is het de opening van haar “knapsalon’ te Belzele.
We wensen haar veel succes met dit avontuur!

•

Er een nieuwe werkman is op school. Hij heet Arben en is een echt manusje-van-alles… Je zal hem geregeld onze
klusjes zien opknappen op school en internaat.
Vragen of opmerkingen? Stuur een mail naar internaatbeheerder.hetmolenschip@scholengroep.gent

