Nieuwsbrief 13.04.2022

Beste ouders,
We zijn ondertussen al aan de tweede week van de paasvakantie begonnen.
Deze vakantieperiode kwam geen dag te vroeg, de griep is blijkbaar helemaal terug na een tweetal jaar naar
de achtergrond te zijn verdrongen. Met onze verminderde weerstand door het voortdurend dragen van een
mondmasker zorgde dit voor heel wat zieken. Vanaf half maart waren dit vooral kleuters en in mindere mate
leerlingen van de lagere afdeling, later werden ook steeds meer personeelsleden ziek. Door het huidige
lerarentekort is vervanging vinden een haast onmogelijke opgave. Soms moeten de kinderen daardoor
opgevangen worden door de SES-leerkracht, personeelsleden die geen lesopdracht hebben of worden
verschillende klassen eens samen gezet, dit afhankelijk van de specifieke situatie en mogelijkheden.
Doorlichting door onderwijsinspectie :
Maart 2022 was voor Ter Gavers ook de maand waarop de onderwijsinspectie de school doorlichtte.
Specifiek namen ze de interne kwaliteitszorg, de onderwijsleerpraktijk in de kleuterafdeling, Nederlands en
muzische vorming in de lagere afdeling en het beleid m.b.t. bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne onder de
loep.
We kregen een gunstig verslag voor verdere erkenning van de school. Binnen de interne kwaliteitszorg zijn
er nog een paar werkpunten, vooral dan naar opvolging van resultaten en effecten van de ondernomen
acties op de langere termijn. We werken de komende jaren verder rond deze interne kwaliteitszorg zoals we
nu al bezig zijn, de langetermijneffecten zullen dan in de loop van de komende jaren kunnen worden
opgelijst en opgevolgd.
Ouders die het doorlichtingsverslag willen inkijken kunnen hiervoor terecht bij de directeur, die ook de
nodige duiding kan geven bij dit verslag.
Dit doorlichtingsverslag toont nog maar eens aan dat Ter Gavers kwaliteitsvol onderwijs aanbiedt aan onze
leerlingen.
Schoolfeest :
Na twee schooljaren waarin het schoolfeest niet kon doorgaan, zijn we blij jullie opnieuw te mogen
verwelkomen op ons schoolfeest, dat doorgaat op zaterdag 7 mei. We hopen alvast op mooi weer en een
talrijke opkomst.

Voorbije activiteiten
Jeugdboekenmaand !
Op donderdag 10 maart toverde Dirk Nielandt de verhalen van Ridder Muis, Dievenschool en De prins
zonder prinses uit zijn toverhoed voor de leerlingen van L2. Daarna liet hij ze ook zien hoe vlug illustrator
Marjolein Pottie het personage Ridder Muis tot leven kan brengen met haar potlood.

Pyjamadag !
Pyjamadag is een jaarlijkse campagne van Bednet. Die dag roepen we iedereen op om in pyjama naar school
te komen. Om alle zieke kinderen en jongeren een hart onder de riem te steken én om Bednet nog meer
bekend te maken! Deze Pyjamadag staan we stil bij de leuke momenten die je beleeft op school. Want
school is meer dan les volgen alleen.

Rollebolle K3, de bolletjes !

Wereldwaterdag !

Op 22 maart is de jaarlijkse Wereldwaterdag een internationale dag in het teken van water! Lidstaten
worden aangeroepen om het problematiek bij en breed publiek kenbaar te maken. Om die informatie te
verspreiden hebben wij voor onze leerlingen op die dag activiteiten voorzien!

K2 & het thema verkeer !

De leerlingen van K2 mochten op woensdag 16 maart een fietsparcours doen!
Enkele sfeerbeelden:

Komende activiteiten
Van maandag 4 april tot en met maandag 18 april 2022 :
Paasvakantie
Donderdag 21 april 2022 :
Toneel K1A en K1B Concert Magiq 14:00
Vrijdag 22 april 2022 :
Zwemmen L3, L4 en L6
Maandag 25 april 2022 :
Technopolis on tour L1 en L2 11:00
Maandag 25 april tot en met woensdag 27 april 2022 :
Zeeklassen L3 en L4
Dinsdag 26 april 2022 :
Technopolis on tour 5L en 6L 11:00
Schoolbabbels
Inhaalvaccinaties
Donderdag 28 april 2022 :
Buitenlesdag
Vrijdag 29 april 2022 :
Zwemmen K3, L1 en L2
Zaterdag 7 mei 2022 :
Schoolfeest

Menu april 2022

MENU BASIS

Paasvakantie
vrijdag 01.04.22
Courgettensoep - Rode
kool met appel - Kip
drumstick - Vleesjus Natuuraardappelen

maandag 04.04.22

dinsdag 05.04.22

woensdag 06.04.22

donderdag 07.04.22

vrijdag 08.04.22

maandag 11.04.22

dinsdag 12.04.22

woensdag 13.04.22

donderdag 14.04.22

vrijdag 15.04.22

maandag 18.04.22

dinsdag 19.04.22

woensdag 20.04.22

donderdag 21.04.22

vrijdag 22.04.22

paasmaandag

Bloemkoolsoep Ovenschotel van
wortelpuree en gehakt

Wortelsoep Rundslasagne

Tomatensoep met
balletjes - Stamppot van
groenten - Gepaneerde
visfilet - Tartaarsaus

maandag 25.04.22

dinsdag 26.04.22

donderdag 28.04.22

vrijdag 29.04.22

Pompoensoep Bourgondisch stoofvlees
met groentjes - Frieten

Bloemkoolsoep Appelmoes Gevogelteballetjes Vleesjus Natuuraardappelen

Wortelpastinaaksoep Tomaatgroentesoep Thaise curry met
Boontjes gestoofd groenten en vegetarische Kalkoenlapje - Vleesjus wokreepjes - Rijst
Natuuraardappelen

woensdag 27.04.22

Gelieve er attent op te zijn dat de samenstelling van de maaltijden en daardoor ook de allergenen ten allen tijde kunnen wijzigen.
Menu onder voorbehoud van wijzigingen
Allergenen te vinden op de allergenen menu

Menu april 2022

MENU HALAL

Paasvakantie
vrijdag 01.04.22
Courgettensoep - Rode
kool met appel - Kip
drumstick - Vleesjus Natuuraardappelen

maandag 04.04.22

dinsdag 05.04.22

woensdag 06.04.22

donderdag 07.04.22

vrijdag 08.04.22

maandag 11.04.22

dinsdag 12.04.22

woensdag 13.04.22

donderdag 14.04.22

vrijdag 15.04.22

maandag 18.04.22

dinsdag 19.04.22

woensdag 20.04.22

donderdag 21.04.22

vrijdag 22.04.22

Wortelsoep Vegetarische lasagne

Tomatensoep met
balletjes - Stamppot van
groenten - Gepaneerde
visfilet - Tartaarsaus

donderdag 28.04.22

vrijdag 29.04.22

Pompoensoep Kippenblanket met
groentjes - Frieten

Bloemkoolsoep Appelmoes Gevogelteballetjes Vleesjus Natuuraardappelen

Bloemkoolsoep Vegetarische ovenschotel
van wortelpuree en
gehakt
maandag 25.04.22

dinsdag 26.04.22

Wortelpastinaaksoep Tomaatgroentesoep Thaise curry met
Boontjes gestoofd groenten en vegetarische Kalkoenlapje - Vleesjus wokreepjes - Rijst
Natuuraardappelen

woensdag 27.04.22

Gelieve er attent op te zijn dat de samenstelling van de maaltijden en daardoor ook de allergenen ten allen tijde kunnen wijzigen.
Menu onder voorbehoud van wijzigingen
Allergenen te vinden op de allergenen menu

Menu april 2022

MENU VEGETARISCH

Paasvakantie
vrijdag 01.04.22
Courgettensoep - Rode
kool met appel Oriëntaalse kefta Sojasaus Natuuraardappelen

maandag 04.04.22

dinsdag 05.04.22

woensdag 06.04.22

donderdag 07.04.22

vrijdag 08.04.22

maandag 11.04.22

dinsdag 12.04.22

woensdag 13.04.22

donderdag 14.04.22

vrijdag 15.04.22

maandag 18.04.22

dinsdag 19.04.22

woensdag 20.04.22

donderdag 21.04.22

vrijdag 22.04.22

Wortelsoep Vegetarische lasagne

Tomatensoep met
balletjes - Stamppot van
groenten - Vegetarische
taco - Roomsaus curry
veg

donderdag 28.04.22

vrijdag 29.04.22

Pompoensoep Vegetarisch
Bourgondisch stoofvlees
met groentjes - Frieten

Bloemkoolsoep Appelmoes - Linzen-prei
carré - Soja
tuinkruidensaus Natuuraardappelen

Bloemkoolsoep Vegetarische ovenschotel
van wortelpuree en
gehakt
maandag 25.04.22

dinsdag 26.04.22

Tomaatgroentesoep Wortelpastinaaksoep Boontjes gestoofd Thaise curry met
Provençaalse soja schijf groenten en vegetarische
Spaanse saus wokreepjes - Rijst
Natuuraardappelen -

woensdag 27.04.22

Gelieve er attent op te zijn dat de samenstelling van de maaltijden en daardoor ook de allergenen ten allen tijde kunnen wijzigen.
Menu onder voorbehoud van wijzigingen
Allergenen te vinden op de allergenen menu

Scholen menu basis - April 2022 – Allergenen
Vrijdag 1 april
Courgettensoep

Kip drumstick

Vleesjus

Rode kool met appel

Natuuraardappelen

Gelieve er attent op te zijn dat de samenstelling van de maaltijden en daardoor ook de allergenen ten allen tijde kunnen wijzigen.

maandag 18 april

dinsdag 19 april

woensdag 20 april

donderdag 21 april

vrijdag 22 april

Bloemkoolsoep

Wortelsoep

Tomatensoep met
balletjes

Ovenschotel van
wortelpuree en gehakt

Rundslasagne

Tarwe

Tarwe

Gepaneerde vis

Tarwe

Tartaaraus

Stamppot van groenten

Gelieve er attent op te zijn dat de samenstelling van de maaltijden en daardoor ook de allergenen ten allen tijde kunnen wijzigen.

maandag 25 april

dinsdag 26 april

Wortelpastinaaksoep

Thaise curry met
groenten en
vegetarische reepjes

woensdag 27 april

donderdag 28 april

vrijdag 29 april

Tomaatgroentesoep

Pompoensoep

Bloemkoolsoep

Kalkoenlapje

Bourgondisch
stoofvlees met
groentjes

Gevogelteballetjes

Vleesjus
Tarwe

Rijst

Vleesjus

Tarwe

Boontjes gestoofd

Appelmoes

Natuuraardappelen

Natuuraardappelen
Frieten

Gelieve er attent op te zijn dat de samenstelling van de maaltijden en daardoor ook de allergenen ten allen tijde kunnen wijzigen.

Scholen menu halal - April 2022 – Allergenen
Vrijdag 1 april
Courgettensoep

Kip drumstick

Vleesjus

Rode kool met appel

Natuuraardappelen

Gelieve er attent op te zijn dat de samenstelling van de maaltijden en daardoor ook de allergenen ten allen tijde kunnen wijzigen.

maandag 18 april

dinsdag 19 april

woensdag 20 april

donderdag 21 april

vrijdag 22 april

Bloemkoolsoep

Broccolisoep

Wortelsoep

Tomatensoep met
balletjes

Vegetarische
ovenschotel van
wortelpuree en veggie
gehakt

Kalkoenlapje

Vegetarische lasagne

Tarwe

Tarwe

Gepaneerde vis

Tarwe

Vleesjus
Tarwe

Tartaaraus
Erwten en wortelen
gestoofd

Stamppot van groenten
Natuuraardappelen

Gelieve er attent op te zijn dat de samenstelling van de maaltijden en daardoor ook de allergenen ten allen tijde kunnen wijzigen.

maandag 25 april

dinsdag 26 april

woensdag 27 april

donderdag 28 april

vrijdag 29 april

Wortelpastinaaksoep

Tomaatgroentesoep

Kervelsoep

Pompoensoep

Bloemkoolsoep

Thaise curry met
groenten en
vegetarische reepjes

Kalkoenlapje

Schartong

Kippenblanket met
groentjes

Gevogelteballetjes

Vleesjus
Tarwe

Rijst

Vleesjus

Boontjes gestoofd

Ratatouillegroenten

Natuuraardappelen

Spirelli

Appelmoes

Frieten

Natuuraardappelen

Tarwe

Gelieve er attent op te zijn dat de samenstelling van de maaltijden en daardoor ook de allergenen ten allen tijde kunnen wijzigen.

Scholen menu vegetarisch - April 2022 – Allergenen
Vrijdag 1 april
Courgettensoep

Oriëntaalse kefta

Tarwe

Sojasaus

Rode kool met appel

Natuuraardappelen

Gelieve er attent op te zijn dat de samenstelling van de maaltijden en daardoor ook de allergenen ten allen tijde kunnen wijzigen.

maandag 18 april

dinsdag 19 april

woensdag 20 april

donderdag 21 april

vrijdag 22 april

Bloemkoolsoep

Wortelsoep

Tomatensoep met
balletjes

Vegetarische
ovenschotel van
wortelpuree en gehakt

Vegetarische lasagne

Tarwe

Tarwe
Tarwe

Vegetarische taco

Tarwe

Roomsaus curry veg

Stamppot van groenten

Gelieve er attent op te zijn dat de samenstelling van de maaltijden en daardoor ook de allergenen ten allen tijde kunnen wijzigen.

maandag 25 april

dinsdag 26 april

Wortelpastinaaksoep

Thaise curry met
groenten en
vegetarische reepjes

woensdag 27 april

donderdag 28 april

vrijdag 29 april

Tomaatgroentesoep

Pompoensoep

Bloemkoolsoep

Provençaalse soja schijf

Vegetarisch
bourgondisch
stoofvlees met
groentjes

Linzen-prei carré

Tarwe
Tarwe

Tarwe

Spaanse saus

Soja tuinkruidensaus
Tarwe

Appelmoes
Boontjes gestoofd

Rijst

Natuuraardappelen

Frieten

Natuuraardappelen

Gelieve er attent op te zijn dat de samenstelling van de maaltijden en daardoor ook de allergenen ten allen tijde kunnen wijzigen.

