De berichtenbrief
Vrijdag 13 februari 2015

KALENDER februari/ eerste deel van maart 2015
vr, 13 feb
vr, 20 feb

ma, 23 feb

VM

Carnavalstoet
Iedereen
Van za, 14 feb tot en met zo, 22 feb: krokusvakantie
9u-10u30 Planning dakrenovatie en
Wim Depuydt
(architect), Anne, Wille
uitbouw 4de leefgroep
stuurgroepleden,
bouwplanteam,
begeleiders 4de lfgr en
geïnteresseerden

De wijk

20u00

Taaluitwisseling

Leden en
geïnteresseerden
Leefgroep 4

Bij Lien in de
Stokerijstraat 48B
Couthuin

Taaluitwisseling

Leefgroep 4

Gent

ma, 23 febwo, 25 feb
wo 25 febza, 28 feb
di, 24 feb
20u00
ma, 2 ma
9u30
di, 3 ma
wo, 4 ma
vr, 6 ma
vr, 6 ma
ma, 9 ma
vr, 13 ma
zo, 15 ma

wo, 18 ma
do, 19 ma
do, 19 ma
vr, 20 ma

Stuurgroep

De Buurt

Leefgroepvergadering
Toneel” Gloria”

Leefgroep 3
De Buurt
Oudsten 2de en jongsten Larf!
3de lfgr
VM
Toneel “Keik”
Leefgroep 1 en 2
Kopergieterij
VM
Zwemmen
Leefgroep 2
Strop
NM
Zwemmen
Leefgroep 3 en 4
Van Eyck
Quiz t.v.v. leefgroep 3 en 4 Iedereen
Buurtcentrum
20u00
Vormingsmoment
Begeleiders
Facultatieve vrije dag (nog heel even onder voorbehoud, we weten het op 20.02.15)
17u
Benefietvoorstelling voor IEDEREEN
Arca,
De Buurt: Duizend man
Tinnenpotstraat
sterk door Mich
Gent
Walschaerts
VM
Zwemmen
Leefgroep 2
Strop
VM
Zwemmen
Leefgroep 1
Strop
20u00
Stuurgroep
Stuurgroepleden en
geïnteresseerden
NM
Zwemmen
Leefgroep 3 en 4

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.

DE HANDDOEKEN
Deze week wassen Ime en Pieter (Lie en Rob) de handdoeken.
Op 28 februari wassen Hannelore of Norman (Baziel) de handdoeken.

WELKE OUDERS MAKEN TIJDENS DE VAKANTIE EN DE WEEK ERNA DE
LEEFGROEP SCHOON?
In de krokusvakantie
In het weekend van 28 februari
Gökül en Ercan (Cenk)
Leefgroep 1 Zoë (Zafirah)
Dankwa en Lawrence (Amazing)
Leefgroep 2 Mehmeth en Elif (Melih)
Celal en Gülnaz (Belfin)
Veva en Jan (Idriss)
Leefgroep 3 Turcan en Zibel (Naz)
Nathalie en Olivier (Manon)
Steven en Katia (Rocco)
Leefgroep 4 Kurbet (Hilal)

WAT GEBEURT IN DE LEEFGROEP?
Leefgroep 1 begint opnieuw met veel energie.
Leefgroep 2 gaat 2 weken in met Lizzy en Eva die op stage zijn in de leefgroep!
Leefgroep 3 is uitgerust na de vakantie en oefent een week je in met heel veel ...
Leefgroep 4 gaat het Franse landsgedeelte een bezoekje brengen...

BEURTROLLERS:
De soepmakers zijn op maandag: Lien (Lena), dinsdag: Bianca, donderdag: Eva (Gust, Tine)
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:

8u159u40
12u1013u30

15u3516u30

maandag
Kris

dinsdag
Jo

donderdag
Jo

vrijdag
Jo

Chris
Vénel
Bianca
Noortje (Bo)
Myriam ( Kevin)
Vénel
Els (Flo, Mong)
Mieke ( Nel, Klaas)

Chris
Vénel
Bianca
?

Chris
Vénel
?
?

Chris
Vénel
Tamara (Janosh,

Vénel
Elza (Nini, Jitte)
?

Vénel
Vénel
Tom (Joke, Bas, Ico) ?

Leander)

?

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
Broccolipuree,
kabeljauwfilet met
gratin en venkelsla

dinsdag
Lasagne met
veggie-gehakt,
witloofslaatje

donderdag
Quiche met
groenten en
geitenkaas,
couscous met
erwtjes, ijsbergsla
en mais

vrijdag
Kip zoetzuur met
groenten, rijst,
komkommer met
appel en bleekselder

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 beurtroller was Kwame (oud-leerling).
● Claudia en Roland die alles voor de VLOM-vergadering klaarstelden.
● Margo ging bij de lokale middenstand langs om prijzen voor de quiz te
verzamelen. Ouders die prijzen kwamen brengen: een grote dankjewel!
● Iris (Tuur) ging mee zwemmen met leefgroep drie en vier.
● Emma (oud-lln) en Kwame (stagiair én oud-lln) hielpen mee met het
Vikingproject van leefgroep drie.
● Een héél warme en feestelijke dank u wel aan allen die de Gitane-fuif mogelijk
maakten door kaartjes te (ver)kopen, door reclame te maken, door aanwezig te zijn.
Maar ook de mensen die een shift hebben opgenomen: Charlotte&Achiel (Boris),
Valerie (Julia), Tom (Joke, Bas en Ico), Bianca (vrijwilligster), Eva (Gust), Pieter en Lies
(Louis en Sus), Claudia, Hiranya en Anaïs (de dochters van Lutje), Klaas (nonkel van Julia)...
En in het bijzonder, zij die alles organiseerden en erbij waren van begin tot einde:
de mensen van het Gitane-team. Bart & Nele (Jonas en Luna), Sven en Elza (Nini en
Jitte) en Tim (Julia).
DE “WIST JE DAT-JES” VAN DE WEEK:
We komen op vrijdag, 20 februari om 9u in De Buurt bijeen om te bekijken
wanneer de dakrenovatie en de uitbouw van de 4de lfgr kunnen gebeuren. Wim
Depuydt, architect, Wille Bogaerts zitten de vergadering voor. Niet alleen de
begeleiders van de 4de leefgroep, de stuurgroepleden en de leden van het
bouwplanteam zijn welkom, maar elke geïnteresseerde.
Had je deze unieke voorstelling ook graag gezien? Je hebt nog een kans: er zijn twee
kaarten vrijgekomen voor de benefietvoorstelling van ‘Duizend man sterk’ van Mich
Walschaerts op 15.02.2015. Bij Vera of op het secretariaat te bevragen.
De fuif was een groot succes: super goede muziek, veel volk, veel dansers, veel
ambiance… kortom een geslaagde 10de editie van de Gitane. Bijna iedereen rekende de
Gitane kaarten af. Jij ook? Neen? Kom dan vlug af. We willen immers héél graag de
boekhouding ervan afronden, want we zijn heel nieuwsgierig hoeveel deze geslaagde
avond opbracht.

