De berichtenbrief van woensdag 13 mei 2015

KALENDER mei – juni 2015
wo, 13mei 14u00

Interactieve workshops

do, 14 en
vr, 15 mei

Ouders en kinderen 6 - 9 j Vredeshuis

Vrijaf: Hemelvaart en brugdag

ma, 18 –
vr, 22 mei
ma, 18 woe 20
mei
ma,18 mei 20u00

Zeeklas

Leefgroep 3

Oostende

Leefgroep 4

Blaarmeersen

di, 19 mei 19u30

Algemene vergadering FOPEM

Leden en
geïnteresseerden
Leefgroep 1 en de
senioren
Leden en
geïnteresseerden
Leefgroep 4

De Weide

di, 19 mei 13u30

Eindproduct 4de leefgroep:
kamperen in de natuur
natuurexploratie
Algemene vergadering en raad van
beheer Vl.O.M.
Kundabuffi

vr, 22 mei Hele dag Sportdag
ma, 25 en
di, 26 mei
wo, 27
mei
do, 28 mei
vr, 29 mei
wo, 3 juni
do, 4 juni
vr, 5 juni
do, 4 juni

Vredeshuis
De Buurt
Blaarmeersen

Geen school: Pinkstermaandag en facultatieve vrije dag.
VM

Zwemmen

20u00
NM

Leefgroep 2

Evaluatie leefgroepen
Begeleiders
Zwemmen
Leefgroep3 en 4
Pedagogische studiedag: geen school voor de kinderen
Hele dag Bezoek aan kinderboerderij Diggie Leefgroep 2
20u00

Strop
De Buurt
De Buurt
Brakel

Stuurgroep

Stuurgroepleden en
Katrien,
geïnteresseerden
Snoekstraat
vr, 5 juni
DE FIETSREKKEN VOOR DE SCHOOL WORDEN 100 m VERPLAATST.
ZORG ERVOOR DAT JE JOUW FIETS DONDERAVOND MEENEEMT
di, 9 juni
Start van de grote verbouwingswerken
di, 9 juni NM
Senioren: eindactiviteit
Leefgroep 1
Tempelhof
di, 9 juni 20u00
Leefgroepvergadering
Leefgroep 1
De Buurt
wo, 10 ju VM
Zwemmen
Leefgroep 2
Strop
wo, 10 ju 20u00
Leefgroepvergadering
Leefgroep 3
De Buurt
ma, 22 ju
Facultatieve vrije dag: geen school
di, 30 juni
De vakantie begint om 12u
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 Kris Mies
en Nadire (Ileysu).

DE HANDDOEKEN
Deze week wassen Isabel en Rudy (Jonas, Hanne) de handdoeken.
Op 23 mei wast Angie (Aëla, Django) de handdoeken.
WELKE OUDERS MAKEN DIT WEEKEND
LEEFGROEP SCHOON?
In het weekend van 15 mei
Leefgroep 1
Aydin en Gülnaz (Selin)
Leefgroep 2
Karolien of Pieter (Sus)
Leefgroep 3
Alex en Nadya (Nisanur)
Leefgroep 4
Mevlit en Sibel (Irem)

EN DE WEEK ERNA DE
In het weekend van 23 mei
Aydin en Gülnaz (Selin)
Canan en Salih (Ecem)
Hava (Hassan)
Els en Willem (Josse)

WAT GEBEURT IN DE LEEFGROEP?
Leefgroep 1 start met vaderdaggeheimen.
Leefgroep 2 brengt de fietsen mee en fietst er lustig op los.
Leefgroep 3 vertrekt voor een weekje met de KVZ (Kinderen Van de Zee) naar Oostende
op zeeklas.
Leefgroep 4 trekt de stapschoenen aan en vertrekt naar de Blaarmeersen. Op vrijdag is
het sportdag, opnieuw op de Blaarmeersen.
BEURTROLLERS:
De soepmakers zijn op maandag: Lien (Lena), dinsdag: tweede leefgroep, donderdag:
Marleen (oma Lasse, 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:
maandag
8u15- 9u40
Kris
12u10- 13u30 Chris
Myriam (Kevin)
Sareh
Meryem
15u35- 16u30 ?
?

dinsdag
Jo
Chris
Sareh
Hannelore (Achille)
Elza (Nini, Jitte)

donderdag
Jo
Chris
Katia (Rocco)
Sareh
?
Noortje

vrijdag
Jo
Chris
Meryem
?
Els (Josse)

(Sam, Bo)
Julie (Ciska,
Anton)

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
vissla in abrikoos,
couscous met
rozijntjes en
komkommer

dinsdag
kippenworst met
aardappelen en
appelmoes,
paprikasalade

DE ONZICHTBARE RUBRIEK

donderdag
rijstsla met appel
en selder,
kalkoenblokjes,
ananas in de room
en tomatensalade

vrijdag
taboulet: bulgur,
tomaten,
komkommer,
olijven,
peterselie en
munt

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 waren Eliane (Loes en Tinus), Pieter ( Louis, Sus), Delphine
(Lucy) en Bobonne (Sus, Louis).
●

Recaï (Issaïah) was vorige week fotograaf. Samen met Hillevi en Judith maakte hij mooie
foto’s voor de verjaardagskalender.

●

Claudia en Mieke (Klaas, Nel) waren ook op de algemene leefgroepvergadering. We vinden
het super dat jullie met zovelen aanwezig waren. Dankjewel.

●

Vénel en Roland ondersteunden de derde leefgroep met het fietsparcours.

DE “WIST JE DAT-JES” VAN DE WEEK:
Het wordt volgende week een heel rustige week in De Buurt:
1. de derde leefgroep is de hele week op zeeklas in Oostende.
2. de vierde leefgroepers kamperen van maandag tot woensdag in de Blaarmeersen. Zij gaan
drie dagen op natuurexploratie.
3. op vrijdag gaat de vierde leefgroep er opnieuw heen, maar dan voor de sportdag van de
Brede School.
4. 28 inspecteurs basisonderwijs komen van de rust in De Buurt genieten. Zij krijgen
vrijdagvoormiddag een rondleiding op school en uitleg over methodescholen.
De 4 fietsrekken van voor de school
worden door de dienst ‘mobiliteit’ van de stad Gent verplaatst op 5 juni. Er is hiervoor iemand
komen kijken om na te gaan waar de fietsrekken het best zouden komen . De fietsstallingen
worden aan dezelfde kant van de school gehouden, zodat onze kinderen de straat niet moeten
oversteken. Ze verschuiven dus enkel een 50-tal meter verderop in de straat:
1. twee keer 1 module ter hoogte van nr. 32 en aan de andere zijde van de poort.
2. twee modules ter hoogte van nr. 34, tussen de 2 boompjes.
Maximaal 30 km/uur
Heb je al de affiche gezien in De Buurt: binnen de stadskern geldt de regel: maximum 30 km/uur.
Dubbel parkeren voor de school mag ook nog steeds niet.
Dankjewel om hier rekening mee te houden.

