De berichtenbrief
Vrijdag 12 december 2014
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Zwemmen
Leefgroep 3 en 4 Van Eyck
X-Mas event ten voordele Ouders,
In de wijk en
van De Buurt: etentje,
begeleiders en
tenslotte in
dessertbuffet en muzikaal
geïnteresseerden
Studiomie,
optreden
Bomastr. 20/22
Staking (er wordt opvang voorzien op school tot 16u30)
Staking (IBO gesloten)
Voor iedereen en ‘t Schuurtje van
8u40-show
voor de jarigen
Roland
Leefgroepbijeenkomst
Ouders en
Bij Jasmien en Kurt.
leefgroep 2
begeleiders
Tolhuislaan 105
Feest: afsluiting van het
Iedereen
De Buurt
1ste trimester met
worstenbak, glühwein,
warme chocolademelk en
ander lekkers.
Klussendag
Al wie wil
De Buurt
Klussendag
Al wie wil
De Buurt
Klussendag
Al wie wil
De Buurt
Zwemmen
Leefgroep 2
Strop
Scholenbezoekenronde
Voor ouders van
Start in Mozaïek
kinderen geboren
Bis, Blaisantvest.
in 2013
Leefgroepvergadering
Leefgroep 4
De Buurt
Zwemmen
Leefgroep 3 en 4
Van Eyck
De teerling van Mozart
Leefgroep 3
Opera
Vormingsmoment
Begeleiders
De Buurt
Benefieffuif GITANE
IEDEREEN
Balzaal - Vooruit

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 Valerie (Julia) en De
Buurt.
DE HANDDOEKEN
Deze week wassen Nadya en Alex (Nur, Nisanur) de handdoeken.
Op 21 december wassen Eliane en Wille (Tinus, Loes) de handdoeken.

WELKE OUDERS MAKEN DEZE WEEK EN DE WEEK ERNA DE
LEEFGROEP SCHOON?
In het weekend van 13
december

In de kerstvakantie

Leefgroep 1 Gökul en Ercan (Cenk)

Özlem en Abdil (Osman)

Leefgroep 2 Sita (Ilayda)

Belgin en Dervis (Yassin)

Leefgroep 3 Ali en Hasibe (Cigdem)

Nathalie en Olivier (Manon)
Lieve en Wim (Josse en Wout)

Leefgroep 4 Rudy en Isabel (Jonas)

Kurbet (Hilal)

WAT GEBEURT IN DE LEEFGROEP?
Leefgroep 1 werkt rond licht en donker
Leefgroep 2 werkt aan geheimen en verrassingen voor het nieuwe jaar!
Leefgroep 3 oefent heel lief de nieuwe brief
Leefgroep 4 oefent in kerstsfeer!
BEURTROLLERS:
Op maandag: GEEN SOEP (staking). De soepmakers zijn dinsdag: Bianca, donderdag:
Marleen (oma Lasse, Louis) en vrijdag: Veerle (Anna, Korneel)
Op woensdag beurtrolt Margo ( Ilias, Mingus) 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

Vénel
Bianca
Myriam (Kevin)

Chris
Vénel
Bianca
Anja (Ito)

Chris
Vénel
Hannelore

Chris
Vénel
Tamara

(Baziel)

(Janosh, Leander)

?

?

Els (Flo, Mong)
?

Menmum

FEEST

15u3516u30

?

(Ensar, Azad)
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

De kok is solidair
met de stakers:
GEEN WARME
MAALTIJD!

Pompoensoufflé,
bulgur, tuinsalade
met zuiderse
bonen

FEEST
Frietjes met
kaasomelet, rauwkost en sausjes

GEEN WARME
MAALTIJD
wegens
worstenbak!

Fijne kerst en mooie jaarwisseling. Bedankt voor al het enthousiasme de gigot, alle
noten, appels, peren en pompoenen. Tot in 2015, Chris
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?
● Het tuutjesboomensemble: Dieter, Tamara en Janosh, Julia, Johannes,
Judith, Jo, Hillevi, Sven en Jitte, Iris en Tuur zorgden voor een gezellige sfeer
bij de tuutjesboom. Het bracht € 250 in de kas van leefgroep 3 en 4.
● Claudia ‘chauffeurde’ voor de kostuums, Jan (Lucy) reed met de trailer, zijn
vriend bezorgde hem de auto, Judith zorgde voor de inhoud van de trailer,
Hillevi en Jo sprongen extra vroeg uit de veren om de Sint te verwennen en
Catharina (Isaiah) ondersteunde de begeleiders en Janosh tijdens het muzikaal
moment. Anja (Ito) maakte foto's van dit prachtige kinderfeest.
● Inspringende beurtrollers: Pieter (Sus, Louis), Bobonne (Sus, Louis), Anne, Steven
(Kevin) en Tom (Joke, Bas en Ico).
● Marc Vernemmen (via Hillevi) bezorgde onze school enveloppen, gekleurd
papier en blocnotes. Bedankt!
● Jan (Lucy), Mieke (Nel, Klaas), Valerie (Julia), Hilde (Felix) en Johannes hielden een
vruchtbare vergadering over de tuin.
● Fatimeh kwam nog een extra dag op school om vrijwilligerswerk rond de
boekhouding doen.
● Herman Temmerman, vriend van Niels (Louis) leerde de derde leefgroepers het
Gentse volkslied ‘Het Vliegerke’ zingen.
DE “WIST JE DAT-JES” VAN DE WEEK:
De aanwezige begeleiders, externen en ouders beslisten tijdens de algemene
vergadering van 3 december om:
1. brandwerende verduisterende gordijnen aan te kopen voor ‘t Schuurtje
2. een nieuwe mixer en een nieuw kookfornuis aan te kopen met zes bekkens.
3. bijkomende software aan te kopen voor kinderen met dyslexie.
4. nieuwe tafels en stoelen aan te kopen voor de jongsten van leefgroep 3.
5. extra digitale leermiddelen aan te kopen voor leefgroep 3 voor aanvankelijk
lezen en voor spelling.
6. meer te investeren in brandveiligheid.
7. twee nieuwe computers te kopen en een camera voor leefgroep 3.
8. de taaluitwisseling zal opnieuw gratis zijn. De begeleiders van leefgroep 4
stelden een subsidiedossier op voor het Prins Filipsfonds. Dit dossier werd
geselecteerd en beloond met € 2000.
Zoekertje
Het tuinteam zoekt boomstammen (dode bomen) om volgend jaar te gebruiken in de
tuin. Heb je net een boom geveld of ken je iemand die een boom ging omzagen? Laat
het weten aan Johannes.

