De berichtenbrief
Vrijdag 5 december 2014

KALENDER december 2014

vr, 5 dec

VM

Sint op school

Iedereen

De Buurt

ma, 8 dec

17u-19u

Iedereen

De Buurt

ma, 8 dec
ma, 8 dec

20u00
20u00

MediAvond
De vierde leefgroep geeft een infoavond over multimedia.
Vormingsmoment voor lfgr 3 en 4
Vormingsmoment voor lfgr 1 en 2
en Tim

Begeleiders
Begeleiders

De Buurt
Bij Tien

wo, 10 dec
wo, 10 dec
vr, 12 dec
za, 13 dec

VM
20u00
NM
20u

Zwemmen
Brainstorm over de tuin
Zwemmen
X-Mas event ten voordele van De
Buurt: etentje, dessertbuffet en
muzikaal optreden

Leefgroep 2
Iedereen
Leefgroep 3 en 4
Ouders,
begeleiders en
geïnteresseerden

ma,15 dec
ma, 15 dec
woe, 17
dec
vr, 19 dec

20u

15u3018u00

ma, 22 dec 9-16u
di, 23 dec 9-16u
wo, 24 dec 9-16u

Strop
De Buurt
Van Eyck
In de wijk en
in Studiomie,
Bomastr.
20/22
Staking (er wordt opvang voorzien op school tot 16u30)
Staking - IBO gesloten
Leefgroepvergadering leefgroep 2
Ouders en
Bij Jasmien en
begeleiders
Kurt.
Tolhuislaan 105
Feest: afsluiting van het eerste
Iedereen
De Buurt
trimester met worstenbak, glühwein,
warme chocolademelk,…
Klussendag
Al wie wil
De Buurt
Klussendag
Al wie wil
De Buurt
Klussendag
Al wie wil
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 door Jo en Gülnaz (Selin)

DE HANDDOEKEN
Deze week wassen Mehmet en Elif (Kayra, Melih) de handdoeken.
Op 13 december wassen Nadya en Alex (Nur, Nisanur) de handdoeken.

WELKE OUDERS MAKEN DEZE WEEK EN DE WEEK ERNA DE
LEEFGROEP SCHOON?
In het weekend van 5
december

In het weekend van 13
december

Leefgroep 1 Lien (Lena)

Gökul en Ercan (Cenk)

Leefgroep 2 Eva en Ben (Gust)

Sita (Ilayda)

Leefgroep 3 Elza en Sven (Nini)

Ali en Hasibe (Cigdem)

Leefgroep 4 Wim en Veerle (Anna)

Rudy en Isabel (Jonas)

WAT GEBEURT IN DE LEEFGROEP?
Leefgroep 1 komt in de kerstsfeer
Leefgroep 2 kijkt reeds uit naar 2015!
Leefgroep 3 vliegt er opnieuw in met heel veel zin. Na het project wordt er dus
ingeoefend.
Leefgroep 4 zijn echte multimedia-experts geworden die graag hun kennis doorgeven
aan anderen.
BEURTROLLERS:
De soepmakers zijn op maandag: Lien (Lena), dinsdag: Bianca, donderdag: ? en op
vrijdag: Veerle (Anna, Korneel)
Op woensdag beurtrolt Mieke (Tuur, Fons) ondersteund door Vénel.
Geef je door indien je op de ? kunt beurtrollen. Dank alvast.
Beurtrol op andere dagen:
maandag

dinsdag

donderdag

vrijdag

8u15- 9u40

Julia

Jo

Jo

Jo

12u1013u30

Chris
Vénel
Bianca
?

Chris
Vénel
Bianca
Anja (Ito)

Chris
Vénel
Eda
?

Chris
Vénel
Eda
Tamara
(Janosh, Leander)

15u3516u30

?
?

Rudy (Jonas,
Hanne)
Elza (Nini, Jitte)

?
?

?

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

dinsdag

donderdag

vrijdag

Couscous met
pastinaak en
kikkererwten,
rozijntjes,
paprika met
appel

Pasta met wortel
en erwtjes in de
room met
garnalen,
venkelslaatje

Paprika gevuld
met bulgur en
wortelpeterselie,
pompoen,
koolrabisla met
appelsien

Kip zoetzuur met
witte selder,
wortel,
bloemkool,
komkommer met
boontjes

Gezocht : Een aantal kookpotten, iets groter dan een gewoon huishoudmodel, een
steelpan en een kleine oven om één taart of één schotel te maken. Alvast bedankt.
DE ONZICHTBARE RUBRIEK
Er gebeurt veel in de school, dat zie je. Maar er gebeurt ook veel dat je niet ziet! Wie
zetten we deze week speciaal in de kijker?
o De eerste leefgroep kon veilig badderen dankzij Stef (Conan) en Zoë (Zafirah).
o Claudia kopieerde en verdeelde de berichtenbrief, telde de kopiestand uit en
zorgde voor hapjes en drankjes op de algemene vergadering samen met Roland
en redde ons sintfeest.
o Eda (vrijwilligster) schonk heel wat speelgoed aan de 1ste en 3de leefgroep, Niels
(Lasse, Louis) schonk een doos met prachtige kinderboeken en puzzels. Ze speelden
een beetje sinterklaas dus.
o Tom (Bo) was maandag inspringend kleuterbegeleider in de 2de leefgroep.
o Frans (ICT-coördinator) verraste jong en oud met zijn demonstratie met een
drone.
o Tamara( Janosh, Leander), Els (Flo, Mong) en Mieke (Tuur, Fons) organiseerden een
superleuke swishing. De mama van Tamara zorgde voor heerlijke brownies.
Dankjewel dames, het bracht veel plezier en 98 euro op.
o Tamara( Janosh, Leander) wist deze week niet van ophouden, ze zorgde ervoor dat
alle kinderen voorzien werden van heerlijks.
o Pieter (Louis) zat deze week in de rode vertelstoel.
o Zwarte Piet strooide koekjes in leefgroep 2. Oooh dankjewel liefste Zwarte Piet
o Sarah (vrijwilligster), Tom (Bo) en Myriam (Kevin) als invallende beurtrollers
o Gülnaz (Belfin) voor de mandarientjes voor leefgroep 2 en Tim ( Julia) voor de
mandarientjes voor het sintfeest.
o Mariëtte (buurvrouw) schonk appels aan de 2de leefgroep.
o Henri en Mariëtte (buren) schonken Sinterklaaslekkernijen.
o Leefgroep drie bedankt Ben (Gust)! Hij monteert wat projectfilmpjes. Deze komen op
hun ‘zweven-vliegenwebsite.

DE “WIST JE DAT-JES” VAN DE WEEK:
Vermindering prijs fruit
Tijdens de algemene vergadering werd de resultatenrekening: inkomsten en uitgaven tijdens het
boekjaar 2013-2014 voorgesteld. Hieruit bleek dat de inkomsten voor fruit hoger zijn dan de

uitgaven. Daarom beslisten we om vanaf december 2014 de prijs van een stuk fruit met 5 cent te
verlagen. In plaats van € 0,30 betaal je voortaan € 0,25.
Maximumfactuur
Wettelijk mag er € 70 gevraagd worden, maar de algemene vergadering van december 2013
besliste om niet meer dan € 35 te vragen in de 3de en 4de leefgroep.
Leefgroep 1 en 2 mochten het maximum vragen voor uitstappen, zwemmen,
toneelvoorstellingen, … = voor de eerste leefgroep € 25, voor de jongsten in de 2de leefgroep €
35 en voor de oudsten van die leefgroep maximaal € 4.
Voor de openluchtklassen bedraagt de maximumfactuur 67 €/kind. Hiernaast mag evenwel de
kostprijs van de maaltijden apart aangerekend worden.
Wat hebben de leefgroepen in 2013-2014 uiteindelijk aan de ouders gevraagd:
Leefgroep 1: € 12,50/kind.
Leefgroep 2: € 24/kind voor toneelvoorstellingen én voor de tweedaagse op de kinderboerderij
in Diggie.
Leefgroep 3: € 17 €/kind. Voor de kennismakingstweedaagse en de bosklas werd in totaal
€ 67/kind aangerekend. Voor de maaltijden werd niets extra’s gevraagd.
Leefgroep 4: € 26,5/kind. Voor de ontmoetingsdagen met de Franstaligen, de taaluitwisseling en
de bosklas werd in totaal € 67/kind aangerekend. Voor de maaltijden werd niets extra’s
gevraagd. De 4e leefgroep besteedde € 600 uit eigen middelen om de bosklas te financieren.
De algemene vergadering van 4 december besliste dat de leefgroepen de regeling van 20132014 verder mogen volgen.
Takenlijst en giftenbrief
Dank aan alle ouders die hun antwoordenbrieven al terugbezorgden.
Een oproep aan degenen die dit nog niet gedaan hebben. Indien deze brieven zoek zijn, vind je
ze in bijlage.

.

