De berichtenbrief
Vrijdag 14 november 2014

KALENDER november/december 2014

ma, 17 nov

20u00

Stuurgroep

ma, 17 nov
do, 20 nov
vr, 21 nov

20u00
20u00
19u30

Leefgroepvergadering
Vormingsmoment
Etentje stuurgroep

di, 25 nov
di, 25 nov

NM
20u00

Turnen met senioren
Info-avond over het secundair

wo, 26 nov
do, 27 nov
vr, 28 nov
zo, 30 nov
wo, 3 dec

Zwemmen
Zwemmen
Zwemmen
Swishing
Oudercontact

wo, 3 dec
do, 4 dec
do, 4 dec

VM
VM
NM
14u00
NM en
avond
20u00
16u00
20u00

vr, 5 dec
ma, 8 dec
wo, 10 dec
vr, 11 dec
vr, 18 dec

VM
20u00
VM
NM
15u30

Stuurgroepleden en
geïnteresseerden
Leefgroep 3
Begeleiders
Stuurgroepleden en
geïnteresseerden om
toe te treden
Leefgroep 1
Ouders
middengroepers en
jongsten leefgroep 4
Leefgroep 2
Leefgroep 1
Leefgroep 3 en 4
Alle vrouwen
Leefgroep 1

AV en RvB van De Buurt
Tuutjesboom
Info-avond over het secundair

Iedereen
Iedereen
Ouders
middengroepers en
jongsten leefgroep 4
Sint op school
Iedereen
Vormingsmoment
Begeleiders
Zwemmen
Leefgroep 2
Zwemmen
Leefgroep 3 en 4
Feest: afsluiting van het eerste trimester met worstenbak,
glühwein, warme chocolademelk…

Rodekoningstraat20
De Buurt
De Buurt
Bij Tim

Tempelhof
Destelbergen
(info bij
begeleiders)
Strop
Strop
Van Eyck
De Buurt
De Buurt
De Buurt
Tuin van Kina
Beroepenhuis
Doornzelestr.
De Buurt
De Buurt
Strop
Van Eyck
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 getrakteerd door Karolien (Sus, Louis) en Zou Zou
(Lucia).
DE HANDDOEKEN
Deze week wassen Eva en Ben (Tine, Gust) de handdoeken.
Op 22 november wassen Veva en Jan (Idriss) de handdoeken.

WELKE OUDERS MAKEN DEZE WEEK EN DE WEEK ERNA DE LEEFGROEP
SCHOON?
In het weekend van 15
november

In het weekend van 22
november

Leefgroep 1

Steven en Annelies (Moris)

Belgiz en Musa (Esma)

Leefgroep 2

Lindsay en Olivier (Owen)

Pieter of Karolien (Sus)

Leefgroep 3

Veva en Jan (Idriss)

Anne of Frank (Jesse)

Leefgroep 4

Peter of Mieke (Tuur)

Angie (Aëla)

WAT GEBEURT IN DE LEEFGROEP?
Leefgroep 1 werkt verder over het bos.
Leefgroep 2 gaat rustig z’n gangetje met af en toe wat contractwerk.
Leefgroep 3 gaat van start met een nieuw project: dit wordt vrijdag gekozen (dus vóór het
ter perse gaan van deze berichtenbrief)
Leefgroep 4 verdient een inoefenweek na hun ontmoetingsdagen.
BEURTROLLERS:
De soepmakers zijn op maandag: Lien (Lena), dinsdag:? of Claudia, donderdag: Ime ( Lie, Rob)
en op vrijdag: Veerle (Anna, Korneel)
Op woensdag beurtrolt Margo (Ilias, Mingus) ondersteund door Vénel.
KAN IEMAND DE BEURTROL OP MAANDAGMIDDAG DOEN? KAN IEMAND VAN
DE DONDERDAGAVOND VERSCHUIVEN NAAR DE VRIJDAGAVOND?
Beurtrol op andere dagen:
Uren
maandag
8u15 - Julia
8u40
12u40- Chris
Vénel
13u30
Bianca
?

15u50 - Noortje (Bo)
?
16u30

dinsdag
Jo

donderdag
Jo

vrijdag
Jo

Chris
Vénel
Bianca
Iris ( Tuur)
Anja ( Ito)

Chris
Vénel
Eda
Ime (Lie, Rob)
Hannelore (Baziel)

Chris
Vénel
Eda
Tamara (Janosh,

Nele (Jonas, Luna)
Els ( Flo, Mong)

Menmum (Ensar, Azad)
Julie (Ciska, Anton)
Tom (Joke, Bas, Ito)

?

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
Pompoensoufflé,
quinoa met maïs
en noten.

dinsdag
Kippenworst met
aardappelen en
appelperenmoes,
witloofslaatje

donderdag
Spaghetti bolognaise of
de veggieversie,
komkommer

vrijdag
Gevuld tomaatje,
bulgur,
bospaddestoelen in
de room, paprika

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?
- Deze week zat Koen (Mingus) in de rode vertelstoel.
- Leefgroep 2 ging zwemmen met Vénel, ons Tania en Ime (Lie en Rob).
- Eva en Ben (Gust) schonken piccobello poetsgerief aan leefgroep drie en
Delhine (Lucy) schonk badhanddoeken en emmers.
- Anja en Christophe (Itoh), Zoë (Zafirah), Lien (Lena), Catharina (Isaiah), Arian en
Stef (Conan) en Wille (Loes) om mee te gaan met leefgroep 1 naar het bos.
- Tania die elke ochtend de koffie maakt.
- Claudia zorgde voor versnaperingen voor de Vl.O.M vergadering
- Angèleke naaide in leefgroep 4.
- Karolien (Sus, Louis), Ime (Rob, Lie), Katrien (Joke, Ico, Bas), Gökul en Ercan (Cenk),
Jasmien (Lili), Anja (Ito) en Noortje (Bo) vulden de lege plaatsjes op de
beurtrolkalender in. Dankjewel.
HET “WIST JE DAT-JE” VAN DE WEEK:
Let op de windpokken zijn op school.
Wat is het?
Bijna iedereen krijgt als kind windpokken. Het is een typische kinderziekte.
Kinderen genezen meestal na enkele dagen zonder enige nawerking. Windpokken
worden veroorzaakt door een virus. Na genezing ben je levenslang tegen
windpokken beschermd. Het is belangrijk om krabben te voorkomen, want zo
ontstaan er littekens of infecties.
Symptomen
· huiduitslag op de romp die zich verspreidt naar het gezicht en het hoofd
· koorts
· hoofdpijn
· hoesten
· jeuk
De huiduitslag ontwikkelt zich tot duidelijk zichtbare blaasjes, die opdrogen en
waar korstjes op komen. Als het kind er niet aan krabt, vallen de korstjes af zonder
littekens achter te laten.
Besmetting
Het virus wordt overgedragen via druppels in de lucht bij hoesten of niezen en
door het vocht in de blaasjes
Windpokken zijn erg besmettelijk. De ziekte is besmettelijk vanaf 2 dagen voordat
de uitslag zichtbaar is, totdat de blaasjes ingedroogd zijn. De kans is erg groot dat
er al andere kinderen besmet zijn voordat je ziet dat een kind windpokken heeft.
Verzorging en aanpak
Het is moeilijk om besmetting volledig te voorkomen, want de kans dat een kind de
windpokken verspreidt voordat de ziekte zichtbaar is, is zeer groot.
Welkom in de 1ste leefgroep: Kevin, zoon van Miriam Ubah en Steven Malayka.

