De berichtenbrief van vrijdag 2 oktober 2015

KALENDER oktober
ma, 5 okt

15u00

di, 6 okt

10u15

Vormingsmoment Telraam (de
school voor de kinderen duurt zoals
steeds tot 15u35.)
Theatervoorstelling Menskens

di, 6 okt
woe, 7 okt
woe, 7 okt

20u00
VM
20u00

Leefgroepvergadering
Medisch onderzoek
Vl.O.M-vergadering

ma, 12 okt

20u00

wo, 14 okt

9u30

Vorming: “Groot worden gaat
vanzelf, luisteren niet altijd”
Toneel: Koekoeksprook.

do, 15 okt
do, 15 okt

VM
13u30

Zwemmen
Compagnie Barbarie

vr,16 okt
ma, 19 okt

NM
Vanaf
8u40
20u30

Zwemmen
Start voorrangsperiode inschrijving
kleuters
Vergadering benefietfuif GITANE
Tuinwerk- en schilderweekend met
gezellige herfstdrank
Ontmoetingsdagen

di, 20 okt
za, 24- zo
25 okt
ma, 26- wo
28 okt
di, 27 okt

20u00

wo, 28 okt
do, 29 okt
do, 29 okt

VM
VM
20u

Voorbereiding feest 40 jaar De
Buurt
Zwemmen
Zwemmen
Stuurgroep

vr, 30 okt

NM

Zwemmen

Begeleiders

De Buurt

Oudsten LG2 en
jongsten LG3
LG 3
Oudsten LG3
Anne, Lut, Tim,
Jo, Margo,
Katrien, Evert
Iedereen

Arca

LG1

De Centrale

LG1
Jongsten en
middengroepers
LG3
LG3 en 4
Broertjes en zusjes
geboren in 2014
Tim en Elza
Iedereen

Strop
Larf!

LG4
Iedereen die er
zin in heeft
LG2
LG1
Stuurgroepleden &
geïnteresseerden
LG3 en 4

De Buurt
De Weide

De Buurt

De Buurt
De Buurt
?
De tuin en
LG4
Merelbeke
De Buurt
Strop
Strop
Bij Jo
De Buurt

EEN GEZELLIG KOPJE KOFFIE OF THEE
Elke ochtend kan je een gezellig kopje koffie of thee drinken. Breng jij ook eens een
pakje koffie of thee mee? Deze week werden we getrakteerd met koffiefilters en
koffie door Anne (speciaal om Mich gelukkig naar huis te zien gaan)
DE HANDDOEKEN
Deze week wassen Nathalie en Olivier (Guillaume).de handdoeken. Volgende week is het
de beurt aan Wim en Veerle (Anna, Korneel)
WELKE OUDERS MAKEN DIT WEEKEND EN DE WEEK ERNA DE
LEEFGROEP SCHOON?
In het weekend van 3
oktober
Tom en Noortje (Sam)
Wille (Tinus)
Lisa en Zou Zou (Lucia)
Ward en Mieke (Roos)

Leefgroep 1
Leefgroep 2
Leefgroep 3
Leefgroep 4

In het weekend van 10 oktober
Dankwa en Lawrence (Nobel)
Tom en Noortje (Bo)
Filip (Ciska)
Kristel ( Titus)

WAT GEBEURT IN DE LEEFGROEP?
Leefgroep 1 werkt verder rond de herfst.
Leefgroep 2 verwerkt de geraapte appels.
Leefgroep 3 start met hun oer-ruimteproject.
Leefgroep 4 maakt een hutsepot van kunst en voeding.
BEURTROLLERS
De soepmakers zijn op maandag: Julie (Ciska,Anton), op dinsdag: Gerda (oma Lena),
donderdag: Ime (Lie, Rob) en op vrijdag: Veerle (Anna, Korneel)
Op woensdag beurtrolt: Margo (Ilias, Mingus)
Geef je door indien je op de ? kan beurtrollen. Dank alvast.

8u15- 9u40
12u10- 13u30

maandag
Jo
Chris
Myriam
(vrijwilligster)
Miriam (Kevin)

?
15u35- 16u30

Tom (Bas, Ico)
?

dinsdag
Jo
Chris
Sareh
Joannes
?

donderdag
Jo
Chris
Sareh
Joannes
?

vrijdag
Jo
Chris
Sareh
Joannes
Tamara
(Janosh, Leander)

Filip (Nel,
Klaas)
Els (Flo, Mong)

Ime (Lie, Rob)
Noortje (Bo, Sam)

Deborah
(Oscar)

MAALTIJDEN: op maandagochtend kunnen de ouders hun kind(eren) inschrijven
voor de warme maaltijden voor de hele week EN betalen. Kinderen van de 3de en 4de
leefgroep mogen een envelop meebrengen op maandagmorgen met info over de dagen
dat ze warm eten en het geld! Inschrijven kan bij Chris of bij Jo.

maandag
Paprika gevuld
met puree en kaas,
rode bietjes en
wortel

dinsdag
Spaghetti
bolognaise,
gruyère en
paprika

donderdag
Marokkaanse
bonenschotel,
komkommer met
yoghurtdip

vrijdag
Kabeljauw en
garnalen in
roomsaus in een
tomaatje,
venkelsla

DE ONZICHTBARE RUBRIEK
Er gebeurt veel in de school, dat zie je. Maar er gebeurt ook veel dat je niet ziet!
● Claudia hielp de jongsten in leefgroep drie met een knutselwerkje en met het
lezen met de oudsten van de derde leefgroep en kreeg de gasvuren in de
keuken aan de praat. Chris, de kok, zal het warm hebben.
● Dank zij Tania en Nadire (Ileysu) kon leefgroep 2 met een gerust hart gaan
zwemmen
● Sofie (Marthe) ging mee ploeteren in het water met de eerste leefgroep.
● Jo (Saar) ging in allerijl prachtige moestuinbakken en potgrond van de
proeftuin halen. Dat wordt een heerlijk voorjaar met wroeten in de grond en
telen van heerlijke groentjes.
● Eva (Leon) ging mee zwemmen met leefgroep 3 en 4
GEZOCHT
Er zijn enkele kleine klusjes te doen op school. Wie wil er eentje opnemen? Misschien
een ouder die tijdens de vakantie zijn/haar klussen- of schoonmaakdag niet kon
opnemen? Wat kan je doen:
- er staat in de chauffagekelder een kuip met zand, aarde,... Die afval moet in 2 of 3
zakken gedaan worden, om naar het containerpark te kunnen brengen.
- het naambord boven het schuurtje van Roland is verweerd en niet meer te lezen. Welke
creatieve ziel wil het opnieuw schilderen, verfraaien?
- de deur naar het schuurtje van Roland is afgeschuurd, maar heeft nog een laag vernis
nodig. Wie ziet dit kleine karweitje zitten?
- wie wil de oude computers naar het containerpark brengen? Spreek Tim aan a.u.b.

Daarnaast is er ook de kans om de mouwen op te stropen en met de handen in de aarde
te wroeten tijdens de komende tuinweekends en tuindagen op 24, 25 oktober en op 3,
5, 7 en 8 november.
Op het programma staan de afbraak van de kotjes onder de poort, het maken en/of
schilderen van bloem- en moestuinbakken, het uitbreken van tegels, een uitstap naar het
containerpark, het leggen van nieuwe tegels, het spelen in de zandbak, het keuvelen
leunend op een schop, het koken voor al die harde werkers,...
Je merkt het, onvergetelijke dagen waarvan het resultaat nog jaren plezier en genot
zullen opleveren voor ons en vooral voor de kinderen.

DE “WIST JE DAT-JES” VAN DE WEEK:
Op tijd komen en gaan
De beurtrollers houden na school toezicht tot 16u30, maar dan sluit de school. Voor hen
is dit een vrijwillig engagement, wij vragen jullie, uit respect voor hen, om 's avonds op
tijd (lees: ten laatste om 16u30!!) jullie kinderen af te halen.
Nieuwe vrijwilligster: Suzy Vercruysse komt tijdens de zwemweken op
maandagnamiddag in de 4de leefgroep tezamen met Marleen Boudry de begeleiders
ondersteunen bij muzische activiteiten (beeldend werk). Ze doen dit tijdens de nietzwemweken op maandag- en vrijdagnamiddag in de 3de leefgroep.
Suzy helpt op vrijdagmiddag de 1ste leefgroepers bij het eten en begeleidt dan over de
middag tezamen met Dieter de ukulele les. Welkom!
Vzw Mirabello komt in onze tuin werken.
De vrijwilligers van vzw Mirabello komen de volgende maanden elke
dinsdagvoormiddag en donderdagvoormiddag werken in de tuin. Zij zullen de
speelheuvel en een wilgenhut aanleggen en zo meehelpen om onze speelplaats om te
toveren tot een GROENE en AVONTUURLIJKE tuin.
De top vijf gehaald - straks één van de drie winnende projecten?
Bart nam deel aan de wedstrijd jongenoudingent bij het OCMW met zijn dossier over
‘het intergenerationele project met het Tempelhof en de 1ste leefgroep’ dat nu 10 jaar
bestaat. De jury selecteerde Barts dossier bij de vijf favoriete projecten.
Om bij de drie winnende projecten te zijn krijgt hij op 2 oktober de kans zijn project te
presenteren. We duimen dat hij de jury kan overtuigen van de waarde en schoonheid
van dit project.
Dress 2 impress: kinderkledij gezocht!
Drop je kinderkledij in de doos in de gang. We verkopen ze en de opbrengst wordt
gebruikt voor de nieuwe tuin. Op 30 oktober is het de grote verkoop samen met een
grote, lekkere wafelbak. Allen daarheen.

