De berichtenbrief
Vrijdag 9 januari 2015

KALENDER januari/ februari/ eerste deel van maart 2015
vr, 9 jan
NM
Zwemmen
Leefgroep 3 en 4
ma, 12 jan 10u
De teerling van Mozart
Leefgroep 3 m+ou
ma, 12 jan 20-22u Stuurgroep
Stuurgroepleden en
geïnteresseerden
di, 13 jan
20u00
Vormingsmoment
Begeleiders
wo, 21 jan VM
Zwemmen
Leefgroep 2
do, 22 jan VM
Zwemmen
Leefgroep 1
vr, 23 jan NM
Zwemmen
Leefgroep 3 en 4
ma, 26 jan 10u15
Toneel Menskens
Leefgroep 2
wo, 28 jan 20-22u Stuurgroep
Stuurgroepleden en
geïnteresseerden
vr, 30 jan vanaf
Start aanmeldingen kinderen die starten in schooljaar
tot 28 feb 12u
2015- 2016
ma, 2 feb
20u00
Infoavond voor ouders van
Anne, Eva,
kinderen geboren in 2013
geïnteresseerden
ma, 2 feb
20u00
Leefgroepvergadering
Leefgroep 4
wo, 4 feb
VM
Zwemmen
Leefgroep 2
do, 5 feb
20u00
Vormingsmoment
Begeleiders
vr, 6 feb
NM
Zwemmen
Leefgroep 3 en 4
za, 7 feb
21u00
Benefietfuif GITANE
IEDEREEN
woe, 11 feb 20u00
RvB en AV Vl.O.M.
Tim, Jo, Johannes,
Katrien, Eva,
Margo, Anne, Lut,
Evert
vr, 13 feb VM
Carnavalstoet
Iedereen
za, 14 febKrokusvakantie
zo, 22 feb
ma, 23 feb Taaluitwisseling
Leefgroep 4
wo, 25 feb
wo 25 febTaaluitwisseling
Leefgroep 4
za, 28 feb
di, 3 ma
VM
Toneel “Keik”
Leefgroep 1 en 2
wo, 5 ma
VM
Zwemmen
Leefgroep 2
vr, 7 ma
NM
Zwemmen
Leefgroep 3 en 4
vr, 7 ma
Quiz t.v.v. leefgroep 3 en 4
Iedereen
zo, 15 ma 17u
Benefietvoorstelling voor De
IEDEREEN
Buurt: Duizend man sterk door
Mich Walschaerts

Van Eyck
Opera
Bij Po, Burggravenlaan 333
De Buurt
Strop
Strop
Van Eyck
Nieuwpoorttheater
Nog af te spreken
De Buurt
De Buurt
De Buurt
Strop
De Buurt
Van Eyck
Balzaal - Vooruit
De Buurt

De wijk

Couthuin
Gent

Strop
Van Eyck
Buurtcentrum
Arca,
Tinnenpotstraat
Gent

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 De Buurt en door
de grootouders van Marthe, Tuur, Fons. Die brachten koffie mee uit Ethiopië!
DE HANDDOEKEN
Deze week wassen Zibel en Tarfun (Naz) de handdoeken.
Op 16 januari wast Hava (Hassan) de handdoeken.

WELKE OUDERS MAKEN TIJDENS DE VAKANTIE EN DE WEEK ERNA
DE LEEFGROEP SCHOON?
In het weekend van 10
januari

In het weekend van 16
januari

Leefgroep 1 Steven en Katia (Rocco)

Musa en Belgiz (Esma)

Leefgroep 2 Mieke of Peter (Tuur)

Ramazan en Memnum (Azad)

Leefgroep 3 Iris (Tuur)

Filip en Mieke (Nel)

Leefgroep 4 Mieke en Ward (Roos)

Sabrina (Djuna)

WAT GEBEURT IN DE LEEFGROEP?
Leefgroep 1 geniet van de terugkomst van Bart en maakt het heel gezellig.
Leefgroep 2 denkt eraan om een (speel) winkeltje te maken in de leefgroep.
Leefgroep 3 oefent in, maar werkt ook aan het samen-leven met de Stad van Axen.
Leefgroep 4 oefent nog een weekje in.

BEURTROLLERS:
De soepmakers zijn op maandag: Lien (Lena), dinsdag: Bianca, donderdag: Marleen
(oma Lasse, Louis) en op vrijdag: Veerle (Anna, Korneel)
Op woensdag beurtrolt Margo ( Ilias Mingus) ondersteund door Vénel.
Geef je door indien je op de ? kan beurtrollen. Dank alvast.
Beurtrol op andere dagen:
maandag

dinsdag

donderdag

vrijdag

8u15- 9u40

Kris

Jo

Jo

Jo

12u1013u30

Chris
Vénel
Bianca
Noortje Bo,Sam)
Myriam (Kevin)

Chris
Vénel
Bianca
?

Chris
Vénel
?
?

Chris
Vénel
Tamara
?

15u3516u30

?
?

?
?

Tom ( Joke,

?

Bas, Ico)

?

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

Tofu met
cappellini en
groententomatensaus,
komkommerlinzenslaatje

Rijstkaaskroketjes met
ratatouille van
courgette en
aubergine, rode
bietensla

Kalkoenstoofvlees
met bospaddenstoelen,
wortel en
bloemkool in
roomsaus, rijst,
sla met avocado

Gekookt eitje op
wortelpeterseliepuree,
komkommer met
yoghurtkruidendip

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?
● Nurçan (Cihan) schonk mandarientjes aan de tweede leefgroep
● Een voor jullie onzichtbare grote helper, Vénel, Roland en Claudia een
grote dankjewel om te komen klussen tijdens de vakantie en om voor de visjes
van leefgroep 2 te zorgen!
● Roland en Claudia als trekkers met hun enthousiaste ploeg medewerkers:
Vénel, Nadire (Ileysu), Christoph en Anja (Ito), Pieter (Sus, Louis),... voor het
mooie feest als afsluiting van het eerste trimester. Alle lekkere hapjes
verdwenen als sneeuw voor de zon. Het bracht niet alleen een warme sfeer op
school, maar ook € 217,13 op.
● Een dank u wel aan de mensen die ‘prijzen’ voor de quiz schonken aan
leefgroep drie en leefgroep vier.
● Jan en Delphine (Lucy) schonken koffietassen, teiltjes, borden en 2 spots.
● De eerste zwembeurt van dit nieuwe jaar voor leefgroep 2 ging door dank zij
ons Tania.
● Elif (Melih) kwam gezelschapsspellen spelen in de tweede leefgroep, super!
● Pieter (Sus, Louis), Lindsay (Owen), Lien (Kato) en Tamara (Janosh, Leander) vulden
deze week de beurtrolgaten in over de middag: 1000 x dank.
● Vénel, want hij schonk de keuken een nieuwe klok.
HET “WIST JE DAT-JE” VAN DE WEEK:
Wil je op de hoogte zijn wat er in de stuurgroep besproken en beslist wordt? Vraag
dan net zoals 23 andere ouders het stuurgroepverslag. Geef gerust je naam door op het
secretariaat en je ontvangt het maandelijks via mail.
GEZOCHT (niet gebruikte kerstcadeaus?)
We zoeken voor de keuken:
- thermossen (liefst een grote met drukknop)
- een waterkoker

