Nieuwsbrief 01.05.2022

Beste ouders,
Het is momenteel heel druk in Ter Gavers. We zijn nog volop bezig met ons traject STEM, waarbij we
techniekactiviteiten in de lessen integreren.
We krijgen hierbij ondersteuning van de pedagogische begeleidingsdienst, die de lessen samen met de
leerkrachten voorbereidt en er nadien nog eens met hen over reflecteert.
Net als bij muzische vorming zal dit nog wel enige tijd duren vooraleer de meeste leerkrachten de
techniekactiviteiten echt in de vingers hebben, maar ook dit zal ongetwijfeld in orde komen. Het kernteam,
waarin enkele leerkrachten zich extra bekwamen in techniek, zal hierbij op langere termijn de andere
leerkrachten ondersteunen met hun kennis.
Ondertussen zijn we in de laatste rechte lijn gekomen in de voorbereiding van ons schoolfeest. Ook hierbij
komt heel wat werk kijken, maar we kijken er naar uit om de ouders weer eens in school te kunnen
verwelkomen.
Nu nog hopen op mooi weer …. en jullie talrijke aanwezigheid.

Voorbije activiteiten
Workshops Peter Benoitmuseum
Workshop eerste leerjaar ‘Muzikantjes’
Op maandag 25 april namen de leerlingen van het eerste leerjaar deel aan de workshop ‘Muzikantjes’ in het
Peter Benoitmuseum.
Spelenderwijs ontdekten de kinderen verschillende instrumenten: de blokfluit, sambabal, kazoo, xylofoon,
trompet, viool, handbelletjes, schuddoos, handtrom, triangel, houten stokjes…. Ze leerden de klanken
herkennen en oefenden ritmes in.

Aansluitend was er een zoektocht in het geboortehuisje van muzikant Peter Benoit: Welke voorwerpen
horen er niet in thuis ?

Workshop tweede leerjaar ‘Muzikale reis
Vertrekkend vanuit een lied en gebruik makend van verschillende muziek- en percussie instrumenten :
xylofoon, metallofoon, klokkenspel, djembé, bongo,… ontdekten de kinderen al zingend de notenreeks DORE-MI-FA-SOL-LA. Ze leerden het ritme aan van minder vlugge, vlugge en heel vlugge noten.
In een tweede lied gingen ze naar Afrika. Ze dansten en bewogen en ontdekten daarbij nog andere echte
Afrikaanse instrumenten! Een superleuke workshop vol muziek, dans en beweging onder leiding van
muziekpedagoog Karel Op de Beeck.

Zeeklassen 3de en 4de leerjaar
Van maandag 25 tot en met woensdag 27 april gingen het derde en vierde leerjaar op zeeklassen naar
Nieuwpoort. De kinderen genoten van een mix van pedagogische activiteiten en speelse momenten op en
aan het strand.
En genieten deden ze …

Kinderboerderij peuter- en eerste kleuterklas

Komende activiteiten
Vrijdag 6 mei 2022 :
Zwemmen L3, L4 en L5
Zaterdag 7 mei 2022 :
Schoolfeest
Zondag 8 mei 2022 :
Moederdag
Dinsdag 10 mei 2022 :
Schoolbabbels
Vrijdag 13 mei 2022 :
Zwemmen K3, L1 en L2
Vrijdag 20 mei 2022:
Zwemmen L3, L4 en L6
Maandag 23 mei 2022 :
Toneel L6 in CC ’t Spoor van 10:30 tot 11:30 : ‘Dounia B’
Dinsdag 24 mei 2022 :
Schoolbabbels
Woensdag 25 mei 2022 :
Pedagogische studiedag : er is die dag geen school en ook geen opvang

Donderdag 26 mei :
Hemelvaartsdag
Feest van de Vrijzinnige Jeugd
Vrijdag 27 mei 2022 :
Brugdag
Vrijdag 3 juni 2022 :
Zwemmen L3, L4 en L6
Zondag 5 juni 2022 :
Pinksteren
Eerste communie
Maandag 6 juni 2022 :
Pinkstermaandag

Menu mei 2022

MENU BASIS
maandag 02.05.22

dinsdag 03.05.22

Rundslasagne

Brunoisesoep - Jonge
worteltjes - kalkoen
cordon bleu - Vleesjus Gratin

maandag 09.05.22

dinsdag 10.05.22

Bloemkoolsoep - Chili
con carne - Rijst

Kervelsoep Broccolipuree kalkoenlapje - Vleesjus

maandag 16.05.22

dinsdag 17.05.22

Dagsoep - Elleboogjes Balletjes in tomatensaus
met groentjes

Wortelsoep - Spinazie in
room - gevogelte worst Vleesjus Natuuraardappelen

maandag 23.05.22

dinsdag 24.05.22

Pompoensoep - gyros
van kip - Rijst

Tomaatgroentesoep Bloemkool in kaassaus Kip drumstick - Vleesjus Natuuraardappelen

maandag 30.05.22

dinsdag 31.05.22

Broccolisoep - Lasagne

Toma tens oep met
ba l l etjes Pri ns es s enboontjes
ges toofd - Gevogel te
ba l l etjes - Vl ees jus Na tuura a rda ppel en

woensdag 04.05.22

woensdag 11.05.22

woensdag 18.05.22

woensdag 25.05.22

Feestdagen

donderdag 05.05.22

vrijdag 06.05.22

Wortelsoep - Spaghetti
bolognaise - Gemalen
kaas

geen maaltijd schoolfeest

donderdag 12.05.22

vrijdag 13.05.22

Tomaatgroentesoep Luikse balletjes met
groenten - Frieten

Wortel pastinaaksoep Broccolimix gestoofd Gepaneerde vis - Tartaar Aardappelpuree

donderdag 19.05.22

vrijdag 20.05.22

Courgettesoep - Paella
van kip

Tomatensoep met
balletjes - Spruitenpastinaakpuree Schartong - Duglérésaus

donderdag 26.05.22

vrijdag 27.05.22

Hemelvaart

Brugdag

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 mei 2022

MENU HALAL
maandag 02.05.22

dinsdag 03.05.22

Vegetarische lasagne

Brunoisesoep - Jonge
worteltjes - Kalkoen
cordon bleu - Vleesjus Gratin

maandag 09.05.22

dinsdag 10.05.22

Bloemkoolsoep - chili sin
carne - Rijst

Kervelsoep Broccolipuree kalkoenlapje - Vleesjus

maandag 16.05.22

dinsdag 17.05.22

Dagsoep - Elleboogjes Vegetarische balletjes

Wortelsoep - Spinazie in
room - gevogelte worst Vleesjus Natuuraardappelen

maandag 23.05.22

dinsdag 24.05.22

Pompoensoep - gyros
van kip - Rijst

Tomaatgroentesoep Bloemkool in kaassaus Kip drumstick - Vleesjus Natuuraardappelen

maandag 30.05.22

dinsdag 31.05.22

Broccolisoep Vegetarische lasagne

Toma tens oep met
ba l l etjes Pri ns es s enboontjes
ges toofd - Gevogel te
ba l l etjes - Vl ees jus Na tuura a rda ppel en

woensdag 04.05.22

woensdag 11.05.22

woensdag 18.05.22

woensdag 25.05.22

Feestdagen

donderdag 05.05.22

vrijdag 06.05.22

Wortelsoep - spaghetti
bolognese met
kippengehakt - Gemalen
kaas

geen maaltijd schoolfeest

donderdag 12.05.22

vrijdag 13.05.22

Tomaatgroentesoep Luikse balletjes met
groenten - Frieten

Wortel pastinaaksoep Broccolimix gestoofd Gepaneerde vis - Tartaar Aardappelpuree

donderdag 19.05.22

vrijdag 20.05.22

Courgettesoep - Paella
van kip

Tomatensoep met
balletjes - Spruitenpastinaakpuree Schartong - Duglérésaus

donderdag 26.05.22

vrijdag 27.05.22

Hemelvaart

Brugdag

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 mei 2022

MENU VEGETARISCH
maandag 02.05.22

dinsdag 03.05.22

Vegetarische lasagne

Brunoisesoep - Jonge
worteltjes - Triangel met
Emmental en spinazie Soja kurkumasaus Gratin

maandag 09.05.22

dinsdag 10.05.22

woensdag 04.05.22

woensdag 11.05.22

Kervelsoep Bloemkoolsoep - Chili sin
Broccolipuree carne - Rijst
Provençaalse soja schijf Spaanse saus
maandag 16.05.22

dinsdag 17.05.22

woensdag 18.05.22

Dagsoep - Elleboogjes - Wortelsoep - Spinazie in
Vegetarische balletjes in room - Vegetarische taco tomatensaus met
Soja saus
groentjes
Natuuraardappelen
maandag 23.05.22

dinsdag 24.05.22

Tomaatgroentesoep Bloemkool in kaassaus Pompoensoep Oriëntaalse kefta Vegetarische gyros - Rijst
Sojasaus Natuuraardappelen
maandag 30.05.22

dinsdag 31.05.22

Broccolisoep Vegetarische lasagne

Toma tens oep met
ba l l etjes Pri ns es s enboontjes
ges toofd - Vegetari s che
ba l l etjes - Rooms a us
curry veg Na tuura a rda ppel en

woensdag 25.05.22

Feestdagen

donderdag 05.05.22

vrijdag 06.05.22

Wortelsoep Vegetarische spaghetti
bolognaise - Gemalen
kaas

geen maaltijd schoolfeest

donderdag 12.05.22

vrijdag 13.05.22

Tomaatgroentesoep Vegetarische Luikse
balletjes met groenten Frieten

Wortel pastinaaksoep Broccolimix gestoofd Oriëntaalse kefta - Soja
kurkumasaus Aardappelpuree

donderdag 19.05.22

vrijdag 20.05.22

Courgettesoep Vegetarische paëlla

Tomatensoep met
balletjes - Spruitenpastinaakpuree - Linzenprei carré - Roomsaus
curry veg

donderdag 26.05.22

vrijdag 27.05.22

Hemelvaart

Brugdag

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 Mei 2022 - Menu basis – Allergenen
maandag 2 mei

dinsdag 3 mei

woensdag 4 mei

donderdag 5 mei

vrijdag 6 mei

Brunoisesoep

Wortelsoep

Geen warme maaltijd

Cordon bleu

Bolognaisesaus

Tarwe

Vleesjus

Jonge wortelen
gestoofd

Aardappelgratin

Gemalen kaas

Spaghetti

Tarwe

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

maandag 9 mei

dinsdag 10 mei

Bloemkoolsoep

Chili con carne

woensdag 11 mei

donderdag 12 mei

vrijdag 13 mei

Kervelsoep

Tomaatgroentesoep

Wortel pastinaaksoep

Kalkoenlapje

Luikse balletjes met
groenten

Gepaneerde vis

Tarwe

Vleesjus

Tartaar

Broccolimix gestoofd

Frieten
Rijst

Broccolipuree

Aardappelpuree

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

maandag 16 mei

dinsdag 17 mei

Broccolisoep

donderdag 19 mei

vrijdag 20 mei

Wortelsoep

Courgettesoep

Tomatensoep met
balletjes

Kalfsburger

Gevogelte krokantje

Tarwe

Vleesjus

woensdag 18 mei

Tarwe

Schartong

Tarwe

Provençaalse saus

Duglérésaus

Frieten

Spruiten
pastinaakpuree

Spinazie in room

Natuuraardappelen

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

maandag 23 mei

dinsdag 24 mei

Pompoensoep

Tomaatgroentesoep

Vegetarische gyros

Kip drumstick

Woensdag 25 mei

Donderdag 26 mei

Vrijdag 27 mei

Vleesjus

Bloemkool in kaassaus

Rijst

Natuuraardappelen

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

maandag 30 mei

dinsdag 31 mei

Broccolisoep

Tomatensoep met
balletjes

Tarwe

Bolognaisesaus

Gevogelteballetjes

Vleesjus

Gemalen kaas

Prinsessenboontjes
gestoofd

Spirelli

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 Mei 2022 - Menu halal – Allergenen
maandag 2 mei

dinsdag 3 mei

woensdag 4 mei

donderdag 5 mei

vrijdag 6 mei

Brunoisesoep

Wortelsoep

Geen warme maaltijd

Cordon bleu

Bolognaisesaus met
kippengehakt

Tarwe

Vleesjus

Jonge wortelen
gestoofd

Aardappelgratin

Tarwe

Gemalen kaas

Spaghetti

Tarwe

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

maandag 9 mei

dinsdag 10 mei

Bloemkoolsoep

Chili sin carne

woensdag 11 mei

donderdag 12 mei

vrijdag 13 mei

Kervelsoep

Tomaatgroentesoep

Wortel pastinaaksoep

Kalkoenlapje

Luikse balletjes met
groenten

Gepaneerde vis

Tarwe

Vleesjus

Tartaar

Broccolimix gestoofd

Rijst

Broccolipuree

Frieten

Aardappelpuree

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

maandag 16 mei

dinsdag 17 mei

woensdag 18 mei

donderdag 19 mei

vrijdag 20 mei

Wortelsoep

Courgettesoep

Tomatensoep met
balletjes

Gevogelte worst

Gevogelte krokantje

Tarwe

Schartong

Tarwe

Vleesjus

Provençaalse saus

Duglérésaus

Frieten

Spruiten
pastinaakpuree

Spinazie in room

Natuuraardappelen

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

maandag 23 mei

dinsdag 24 mei

Woensdag 25 mei

Donderdag 26 mei

Vrijdag 27 mei

Tomaatgroentesoep
Pompoensoep

Kip drumstick
Vegetarische gyros

Vleesjus

Bloemkool in kaassaus

Rijst

Natuuraardappelen

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

maandag 30 mei

dinsdag 31 mei

Broccolisoep

Tomatensoep met
balletjes

Bolognaisesaus met
kippengehakt

Tarwe

Gevogelteballetjes

Tarwe

Vleesjus

Gemalen kaas

Prinsessenboontjes
gestoofd

Spirelli

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 Mei 2022 - Menu vegetarisch – Allergenen
maandag 2 mei

dinsdag 3 mei

woensdag 4 mei

donderdag 5 mei

vrijdag 6 mei

Brunoisesoep

Wortelsoep

Geen warme maaltijd

Triangel met Emmental
en spinazie

Vegetarische
bolognaisesaus

Tarwe

Soja kurkumasaus

Jonge wortelen
gestoofd

Gemalen kaas

Spaghetti
Aardappelgratin

Tarwe

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

maandag 9 mei

dinsdag 10 mei

Bloemkoolsoep

Chili sin carne

woensdag 11 mei

donderdag 12 mei

vrijdag 13 mei

Kervelsoep

Tomaatgroentesoep

Wortel pastinaaksoep

Provençaalse soja schijf

Vegetarische Luikse
balletjes met groenten

Oriëntaalse kefta

Tarwe

Tarwe
Tarwe

Spaanse saus
Soja kurkumasaus

Broccolimix gestoofd

Rijst

Broccolipuree

Frieten

Aardappelpuree

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

maandag 16 mei

dinsdag 17 mei

donderdag 19 mei

vrijdag 20 mei

Wortelsoep

Courgettesoep

Tomatensoep met
balletjes

Vegetarische taco

Provençaalse falafels

Tarwe

woensdag 18 mei

Tarwe

Tarwe

Linzen-prei carré

Tarwe

Roomsaus curry veg

Sojasaus

Spinazie in room

Natuuraardappelen

Frieten

Spruiten
pastinaakpuree

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

maandag 23 mei

dinsdag 24 mei

Woensdag 25 mei

Donderdag 26 mei

Vrijdag 27 mei

Pompoensoep
Tomaatgroentesoep

Vegetarische gyros
Oriëntaalse kefta

Tarwe

Sojasaus

Bloemkool in kaassaus

Rijst

Natuuraardappelen

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

maandag 30 mei

dinsdag 31 mei

Broccolisoep

Tomatensoep met
balletjes

Vegetarische
bolognaisesaus

Tarwe

Vegetarische balletjes

Tarwe

Roomsaus curry veg

Gemalen kaas

Prinsessenboontjes
gestoofd

Spirelli
Natuuraardappelen
Tarwe

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

