De berichtenbrief
Vrijdag 11 oktober 2013

KALENDER OKTOBER 2013

van 7 okt
tot 25 okt

schooldagen

Inschrijving kindjes
geboren in 2012

Broertjes en zusjes van
leerlingen in De Buurt

De Buurt

di, 15 okt

20u00

Leefgroepvergadering

Leefgroep 4

De Buurt

wo, 16 okt

VM

Zwemmen

Leefgroep 2

‘t Strop

Wo, 15 okt of do, 16 okt: Offerfeest. Een moslimleerling kan slechts één van de twee dagen
afwezig zijn.
do, 17 okt

NM

Bezoek aan de senioren

Leefgroep 1

Tempelhof

vr, 18 okt

NM

Zwemmen

Leefgroep 3 en 4

Van Eyck

ma, 21 okt

14u00

De (on)mogelijke
vriendschap

Leefgroep 4

Kopergietery in de
Jozef II- straat

ma, 21 okt

20u00

Stuurgroep

Stuurgroepleden én
geïnteresseerden

Tim

di, 22 okt

8u40

Naar het bos

Leefgroep 1

Claeys-Boúúaert

di, 22 okt

20u00

Leefgroepvergadering

Leefgroep 1

De Buurt

za, 26 oktzo, 3 nov

Herfstvakantie

BEURTROLLERS:

De beurtrol is een dienst van ouders en vrijwilligers voor ouders en kinderen.
Ouders en vrijwilligers geven zich op om gratis toezicht te houden. De
beurtrollers verzorgen opvang net voor en na de school en tijdens de middag.
Wie wil een geel vraagtekentje vervangen door zijn/haar naam?
Dit zijn de ouders en vrijwilligers die jullie kind(eren) volgende week gratis opvangen of die
instaan voor drankbedeling en afwas.
De soepmakers zijn op maandag: Fien (Marie-Lou, Rosanne), op dinsdag: Bart (Kobe, Jonas, Luna) , op
donderdag: Marleen (oma Lasse, Louis)en op vrijdag: Veerle (Anna, Korneel)
Woensdag is Mieke (Tuur, Fons) de beurtroller.
Beurtrol op andere dagen:

Uren

maandag

7u45- 8u40

Roland en Claudia Roland en Claudia Roland en Claudia Roland en Claudia

dinsdag

12u10- 13u15 Claudia
Jo (Bram, Saar)
Hilde (Felix)

15u50- 16u30 Mieke (Nel)
Elza (Nini, Jitte)

Claudia
Eva (Volker, Aki)
?

Rudy (Jonas)
Dieter (Janosh,

donderdag

vrijdag

Claudia
Tom (Joke, Bas tot

Claudia
Tamara (Janosh,

12.45)

Leander)

Nadya (Nisanur, Nur)
en vriendin

Sabrina (Tirza, Djuna)

Lindsay (Owen)
Tien (Jente)

?

Leander)

WARME MAALTIJDEN: als je warm blijft eten, betaal je de dag zelf of koop je een

5- of een 10-beurtenkaart.
Op maandag, dinsdag en donderdag kan je het slaatje apart verkrijgen voor 2 euro.

Maandag

Dinsdag

Donderdag

kotelet stroganoff :
champignons, rode
paprika, ui met
röstiaardappelen:
aardappelkoekjes

moambe kip met
groentjes (ui,
tomaatjes en
pepertjes) met rijst

aardappelsalade met
waterkers en
zachtgekookt eitje

slaatje van paprika,
champignons, ijsbergsla,
radijsjes

slaatje van komkommer,
tomaatjes, sla, geraspte
knolselder

slaatje van waterkers,
tomaat, rode biet, zoete
ui, platte peterselie

WELKE OUDERS MAKEN DE LEEFGROEP SCHOON ?

Leefgroep 1: Leefgroep 1: Marieke en Mich (Maurice)
Leefgroep 2: Bart en Nele (Luna)
Leefgroep 3: Pieter en Karolien (Louis)
Leefgroep 4: Mieke en Ward (Roos)

Vrijdag
lasagne met rucola,
champignons,
Leerdammer kaas,
geraspte citroenschil en
zalm

WAT GEBEURT IN DE LEEFGROEP?

Leefgroep 1 verwerkt nog steeds het bosmateriaal tot een mooie voorstelling voor de
oudjes.
Leefgroep 2 ontdekt de herfst.
In leefgroep 3 zijn de medailles uitgedeeld. Nu maken we weer tijd voor de denksport,
met andere woorden: leefgroep 3 oefent weer in, met heel veel zin.
Leefgroep 4 laat elkaar genieten van een muzische voorstelling.

DE HANDDOEKEN
Deze week wassen Tien en Jorgen (Jente) de vuile handdoeken.
Op 18 oktober is Angie (Aëla en Django) aan de beurt.

EEN GEZELLIG KOPJE KOFFIE OF THEE
Deze week konden wij thee en koffie drinken op de gezondheid van De Buurt.

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?

●

●

●
●
●
●
●
●

● De inspringende beurtrollers van vorige en deze week waren Leentje (oud ouder),
Jo (Bram, Saar), Anne en Hillevi
Margo (Ilias, Mingus) en Els (oud-ouder) waren als Francine en Françoise onovertreffelijk
tijdens het Trivial Pursuit spel op de grote schoolmeeting van 5 oktober. Zij verdienen de
pluim van de week!
Ook Po (oud-ouder) wordt hartelijk bedankt, want zij zorgde voor de verwerking van de
tevredenheidsmeting van eind vorig schooljaar. Ze stak er uren (12 uur!) werk in… het
resultaat hangt op in de inkomhal.
Filip (Ciska, Anton), leerde de derde leefgroep de knepen van het massagevak. Bedankt voor
de demonstratie en initiatie van de sportmassagetechnieken.
Kurt (Lily) schonk bananen en kastanjes
Claudia maakte soep.
Roland, Claudia en Ann (tweede leefgroep) voor het schenken van fruit
Marlene (Lasse) zat deze week in de rode vertelstoel.
Moeke (Luna), Zibel (Naz) Eliane (Tinus), Eva (Aki), Uta (Louis), Mieke (Klaas), Mémé en Angie
(Django), Canan (Ecem), Hulia ( Ecem), Els (Flo), Nadia (Nur), Margo (Mingus), Fien (Rosanne), oma
(Tine), Annelies (Finn), Lieve (Josse, Wout), Tania, Kimberly, Lindsay (Owen) Roland en Claudia
ondersteunden het appelproject van leefgroep 2.

HET “ WIST JE DAT-JE” VAN DE WEEK: opvang na 16u30 en tijdens
vrije dagen
De beurtrol op school eindigt ‘s avonds om 16u30. De avondopvang na 16u30
vindt plaats in het ‘Initiatief Buitenschoolse Opvang’ (IBO) in de gebouwen van de Triangel,
Kartuizerlaan 70.
Kan je je kind niet steeds op tijd ophalen in De Buurt, dan schrijf je je kind in bij IBO, want daar
brengt de beurtroller de niet opgehaalde kinderen om 16u30 naartoe. Info hierover krijg je bij Jo
of ginds ter plaatse (09/233 70 48).
Op de pedagogische studiedagen en facultatieve vrije dagen biedt IBO opvang van 7u tot 18u.
Voorwaarden zijn dat men reeds is ingeschreven in het initiatief (men kan steeds bellen voor een
intake) en dat men vooraf laat weten dat men opvang nodig heeft op een specifieke dag.

