De berichtenbrief van vrijdag 12 juni 2015

KALENDER juni 2015
vr, 12 juni NM
Zwemmen
Leefgroep3 en 4
ma, 15 juni 16u
Slotvergadering
Leefgroep 4
do 18 juni 16u
Laatste bijeenkomst voor alle ouders van
Leefgroep 2
leefgr.2
vr, 19 juni 11u00 Wijkpicknick op verschillende locaties in de
Iedereen
wijk
ma, 22 juni
Facultatieve vrije dag: geen school
di, 23 - do
Uitwisselingsproject tussen de verschillende
Iedereen
24 juni
leefgroepen
wo, 23 juni VM
Zwemmen
Leefgroep 2
vr, 26 juni NM
Zwemmen
Leefgroep3 en 4
vr, 26 juni 15u30
Festival Final
di, 30 juni
De vakantie begint om 12u
wo, 1 juli
20u
Stuurgroep
Stuurgroepleden,
geïnteresseerden
do, 2 juli
20u
Raad van bestuur Vl.O.M.
Afgevaardigden
wo, 1 juli 8u40- Klussen, opruimen en poetsen in leefgroep 1,
Iedereen
zo, 5 juli
17u
2 en 3

De Buurt
De Buurt
De Buurt
De wijk

De Buurt
Strop
De Buurt

Nog af te
spreken
De Weide
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 serieus getrakteerd door Hava (Hassan).
DE HANDDOEKEN
Deze week wassen Mieke en Ward (Roos) de handdoeken.
Op 20 juni wassen Belgin en Dervis (Kardelen, Yasin) de handdoeken.
WELKE OUDERS MAKEN DIT WEEKEND EN DE WEEK ERNA DE
LEEFGROEP SCHOON?

Leefgroep 1
Leefgroep 2
Leefgroep 3
Leefgroep 4

In het weekend van 12 juni
Alex en Nadia (Nisanur)
Hulia en Murat (Ecem)
Peter (Fons, Tuur)
Canan en Salih (Irem)

In het weekend van 20 juni
Hulia en Murat (Ecem)
Canan en Salih (Irem)
Lien (Kato)
Lieven (Aëla)

WAT GEBEURT IN DE LEEFGROEP?
Leefgroep 1 wast het speelgoed af en gaat vrijdag picknicken in de tuin van Kina.
Leefgroep 2 begint stilaan speelgoed te sorteren, af te wassen...
Leefgroep 3 & 4 sluiten deze laatste inoefenweek af met een picknick in de wijk.
BEURTROLLERS:
De soepmakers op maandag: Lien (Lena), op dinsdag: Delphine en Jan (Lucy), op donderdag:
Marleen (oma Lass, Louis) en vrijdag: Veerle (Korneel, Anna)
Op woensdag beurtrolt Margo (Ilias, Mingus)
Geef je door indien je op de ? kan beurtrollen. Dank alvast.
Beurtrol op andere dagen:

8u15- 9u40
12u10- 13u30

maandag
Kris
Chris
Sareh
Myriam
(Kevin)

?
15u35- 16u30

Sareh
Mieke (Nel,
Klaas)

dinsdag
Jo
Chris
Sareh
Uta (Lasse, Louis)
?

donderdag
Jo
Chris
Sareh
?
?

vrijdag
Jo
Chris
?
?
?

Elza (Nini, jitte)
Sareh

Fien (Marie-Lou,

Sareh
?

Rosanne)
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.
Vrijdag 19 juni is er geen warm eten want iedereen gaat picknicken met de andere
kinderen uit de wijk.

maandag
Pilaff: rijst uit
Turkije met
abrikozen en
amandelen,
tomaatjes met
zwarte bonen

dinsdag
Groentetaarten,
wortelrasp,
komkommer met
linzen

donderdag
Pittabroodje :
lamsgehakt met
komkommer,
tomaat, sla en
mais, sausjes en
yoghurtdip

vrijdag
GEEN WARME
MAALTIJD
WEGENS
PICKNICK

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?
●
●
●
●

Inspringende beurtroller: Lindsay (Owen), Bobonne en Pieter (Louis, Sus).
Julien en Arlette (Django) schonken speelgoed en huisraad
Sofie (Marthe) en Angie (Aëla, Django) maakten soep.
Alle tweede leefgroepers bedanken de ploeg helpers op Diggie: ons Tania, Elif
(Melih), Mieke (Klaas), Eva (Tine) en Nadire (Ileysu)
● Eva (Tine) deed vooraf de boodschappen.
● Alle chauffeurs die ervoor zorgden dat we heen en terug naar Diggie en Gent
konden: Elif (Melih), Eva (Tine), Mieke (Klaas), Jan (Lucy), Noortje (Bo), Papa Ileysu,,
Bart (Finn), Sita (Ilayda), Pieter (Sus), Katrien (oma Ilayda) en reddende engel Karolien
(Sus)

● Marieke (Maurice) zorgde voor lekkere soep en Eliane (Tinus) voor lekkere
spaghettisaus, dat alles smaakte bijzonder goed in ‘het paradijs’ te Brakel.
● Dank zij Ime (Lie en Rob) kon de tweede leefgroep zwemmen afgelopen woensdag!
● Hava (Hassan) voor het schenken van fruit
● Roland maakte samen met Rudy (Jonas, Hanne) en Nicolas (Mo) de ruimte van de
oudsten van de vierde leefgroep leeg.
DE “WIST JE DAT-JES” VAN DE WEEK:
Wie zijn volgend jaar de begeleiders in de verschillende leefgroepen?
1ste leefgroep
Jo: halftijds - Bart (niet op woensdag) - Sareh (Art.60) - Kris: zorg
2de leefgroep
Ann (niet op maandag) - Vera (niet op vrijdag) - Kris: zorg
3de leefgroep
Tim: voltijds - jongsten
Dieter (niet vrijdag om de 3 weken) - middengroepers
Judith (niet op 1 nog te bepalen dag) - oudsten
Kris: zorgcoördinator en inspringend begeleidster
4de leefgroep
Raf : halftijds- Johannes voltijds – Hillevi (niet op dinsdagnamiddag)
werken alle drie niveaugroep-overstijgend. Zijn aanspreekpunt voor de ouders en
verantwoordelijk voor de verslagen en huisbezoeken: Hillevi voor de oudsten, Johannes
voor middengroepers en Raf voor de jongsten.
Kris: zorgcoördinator en inspringend begeleidster
Meer info krijg je op de leefgroepvergadering of bij de begeleider.
De opbrengst van de Gitane fuif is zomaar eventjes 2848,56 euro. Nogmaals dank aan de
trekkers van dit initiatief.

