Mededelingen – december
2017
BuLO Blijdhove  -  Guido Gezellelaan 106  -  8930 Menen  -  056/51 31 91

*** MENU ***
Vrijdag 01/12

Preisoep

Crépinette Mosterdsaus- bloemkool kaassaus-puree

Maandag 04/12

Wortelsoep

Dinsdag 05/12

Champignonsoep

Ardeens gebraad – tomatensaus – broccoli - puree

Donderdag
07/12
Vrijdag 08/12

Kippensoep

Varkensstoofvlees – tomaten - kookaardappel

Tomaat groentesoep

Kabeljauw mornaysaus – spinazieroom kookaardappel

Maandag 11/12

Ajuinsoep

Lasagne

Dinsdag 12/12

Seldersoep

Kalkoen sinaasappelsaus – wortelschijfjeskookaardappel

Bolognaisesaus-kaas-spaghetti

Donderdag 14/12 Groentesoep
Vrijdag 15/12
Tomatensoep

Vol au vent - slamix - puree
Cordon bleu – vleessaus - broccolistampot

Maandag 18/12

Bloemkoolsoep

Dinsdag 19/12

Minestronesoep

Boerenbraadworst – ajuinsaus – bloemkool
kaassaus- kookaardappel
Kaassaus met groentjes

Donderdag 21/12
Vrijdag 22/12

Kerstmaaltijd
Preisoep

Casselgebraad – jachtsaus – broccoli – gratin
dauphinois

*** ACTIVITEITEN ***

Vrijdag 8 december:
medische onderzoeken B6 (voormiddag)
Kerstshopping A7-A8-A9
Dinsdag 12 december:
● Medische consulten B10-B8 (Voormiddag)
● Bezoek ziekenhuis A4 – B6
● Uitstap A1,A2,A3
Donderdag 14 december:
● Kerstshopping A4-A5-A6 (hele dag)
● Bezoek aan de kringloopwinkel : B4 –B5 (namiddag)
● Medische onderzoeken B11 (namiddag
Vrijdag 15 december
● Voormiddag: schaatsen voor A1-A2-A3-A4-B1-B2-B3-B4-B5-B6
● Namiddag: schaatsen voor A5-A6-A7-A8-A9-B7-B8-B9-B10-B11
Maandag 18 December
● Medische onderzoeken A9 en A7 (voormiddag)
● Bezoek aan de kloostertuin te Rekkem voor B6
Dinsdag 19 december
● Medische onderzoeken voor A5 en A6 en A8 (voormiddag)
Donderdag 21 december
● Kerstmaal
Vrijdag 22 december :
● kerstfeest in de klas

  Veilig op weg!!
Vergeet niet om elke keer als je van huis naar school gaat en omgekeerd om je
fluo vestje aan te doen zodat je goed opvalt in het verkeer!!!

Kerstvakantie
Vanaf zaterdag 23 december tot en met zondag 7 januari
Vrije dag in januari
Op woensdag 24 januari is er geen school voor de leerlingen
wegens een pedagogische studiedag

Gsm, I-pad, tablet, oortjes, koptelefoon of ander dergelijk materiaal
worden niet toegelaten op school en ook niet op de bus.
De school kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld
bij verlies of bij defect /schade.
Zoals met alle andere vormen van speelgoed mogen ook de
“HANDSPINNERS” niet meegenomen worden naar school

