De berichtenbrief
Vrijdag 15 november 2013

KALENDER NOVEMBER 2013

18,19,20
nov

Ontmoetingsdagen met
de Franstaligen

Leefgroep 4

Sint-Joris-Weert

di, 19 nov

VM

Medisch onderzoek

Jongsten leefgroep 3

De Buurt

di, 19 nov

10u15

Toneel: “Menskes”

Leefgroep 1 en
leefgroep 2

De Vieze Gasten

do, 21 nov

NM

Bezoek aan de senioren

Leefgroep 1

Tempelhof

do, 21 nov

20u00

Stuurgroep

Leden en
geïnteresseerden

Bij Petra

za, 23 nov

20u00

Feestje! Karaoke fun bar
dance

Iedereen

De Buurt

di, 26 nov

VM

Medisch onderzoek

Middengroepers LG 4

CLB

wo, 27 nov

VM

Zwemmen

Leefgroep 2

‘t Strop

wo, 27 nov

20u00

Algemene vergadering
Vl.O.M

Dieter, Jo, Anne, Lut,
Evert, Dirk, Petra,
Katrien DM

De Buurt

do, 28 nov

VM

Zwemmen

Leefgroep 1

‘t Strop

vr, 29 nov

NM

Zwemmen

Leefgroep 3 en 4

Van Eyck

za, 30 nov

Meer
info
volgt

Klussendag: gang
schilderen en
tweedehandskeuken
plaatsen

Iedereen

De Buurt

BEURTROLLERS:

De beurtrol is een dienst van ouders en vrijwilligers voor ouders en kinderen.
Ouders en vrijwilligers geven zich op om gratis toezicht te houden. De
beurtrollers verzorgen opvang net voor en na de school en tijdens de middag.
Wie wil een geel vraagteken vervangen door zijn/haar naam? Met VEEL dank.
Dit zijn de ouders en vrijwilligers die jullie kind(eren) volgende week gratis opvangen of die
instaan voor drankbedeling en afwas.
De soepmakers zijn op maandag: Claudia, op dinsdag: Bart (Kobe, Jonas, Luna) , op donderdag:
Angie (Aëla, Django) en op vrijdag: Veerle (Anna, Korneel)
Woensdag is Margo (Ilias, Mingus) de beurtroller.

Beurtrol op andere dagen:
Uren

maandag

7u45- 8u40

Roland en Claudia Roland en Claudia Roland en Claudia

dinsdag

12u10- 13u15 Claudia
Iris (Tuur)
?

Claudia
Eva (Volker, Aki)
?

donderdag

Claudia
?
?

vrijdag
Roland en Claudia
Claudia
Tamara (Janosh,
Leander)

Kristel (Lola-Lolita,
Titus)

15u50- 16u30 Mieke (Roos)
Iris

Leen (Ilayda)
Dieter

Tom
Els (Flo)

?

WARME MAALTIJDEN: als je warm blijft eten, betaal je de dag zelf of koop je een 55

of een 10-beurtenkaart.
beurtenkaart.
Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag kan je het slaatje apart verkrijgen voor 2
euro.
Maandag

Dinsdag

Donderdag

Vrijdag

rijst, kip gestoofd met pastaschotel op
worteltjes, prei,
”Italiaanse wijze”
selder

rode kool,
aardappelen en
schnitzel in de oven

rauwkost
bont slaatje: sla
wortelen, bloemkoolroosjes, radijsjes,
kruidenvinaigrette

rauwkost
rauwkost
venkelslaatje met
appelslaatje: appelen,
druiven en waterkers bleekselder, mayonaise,
witte wijn, peterselie,
sla

rauwkost
linzenslaatje: rode
bietjes, prinsessenprinsessen
boontjes, linzen,
walnoten, kruidenvinaigrette

visquiche (vistaart)

WELKE OUDERS MAKEN DE LEEFGROEP SCHOON ?

Leefgroep 1: Kurt en Jasmien (Lili)
Leefgroep 2: Fatim en Farid (Youssef)
Leefgroep 3: Elza en Sven (Nini)
Leefgroep 4: Hilde en Gauthier (Felix)

WAT GEBEURT IN DE LEEFGROEP?

Leefgroep 1 bereidt zich voor op de sseniorenweek
eniorenweek met een initiatie ‘ vilten .
Leefgroep 2 maakt nog steeds poppen en verhalen...
Leefgroep 3 gaat van start met het project: muziek
muziek-gevoelens-beeld
Chouette, leefgroep 4 maakt kennis met de Franstaligen en amuseert zich drie dagen in
twee talen.

DE HANDDOEKEN
Deze week wassen Veronique en Frank (Cezar, Olivia) de vuile handdoeken.
In het weekend van 23 november zijn Ward en Mieke (Roos) aan de beurt.
EEN GEZELLIG KOPJE KOFFIE OF THEE
Deze week konden wij thee en koffie drinken op de gezondheid van De Buurt. Wie
brengt eens een pakje koffie of thee mee? Kan je afgeven aan de koffiemaker
koffi
van
dienst: onze Roland!
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?
•
• Een dankjewel
dankjewel aan alle ouders die zich konden vrijmaken om af te
zakken naar de leefgroepvergadering van leefgroep drie. Het was een fijne en
vruchtbare vergadering. Er waren
waren 16 ouders aanwezig en de begeleiders kregen
héél veel tips om het project verder vorm te geven.
• Farid en Fatim (Youssef) trakteerden de begeleiders op Marokkaans gebak tijdens de
personeelsvergadering.
• Leefgroep 2 kon zwemmen dankzij Tania, Mehmet (Melih) en Zibel (Naz).
• Dieter (Leander) kwam helpen poppen maken in leefgroep 2.
• Leentje (oud-ouder)
ouder) nam een beurtrol alsook Anne en Iris (Tuur)
•

www.wiedoetermee.be
In september 2010 gingen we van start met de huidige website. Frank
(Jesse) heeft deze samen met ons ontwerpen. Onze website is nu ruim 3
jaar oud. We zijn heel tevreden,
tevreden want onze website wordt
wo druk bezocht.
Toch
och zijn er een aantal zaken die we opnieuw in vraag willen stellen.
Hoe kunnen we bijvoorbeeld onze website nog interactiever, communicatiever maken? Kunnen
we de berichtenbrief integreren in de website? Momenteel kun je je als ouder aanmelden,
aa
maar
dit geeft tot op vandaag nog geen voordeel. Willen we dit veranderen, zo ja hoe en in welke
mate?
Om de nieuwste toepassingen te gebruiken inzake communicatie, stappen we beter over naar een
nieuwere versie van de website. Frank engageert zich
zich om deze opnieuw te ontwerpen. Dit is een
hele klus, daarom wil Frank eerst eens de koppen bij elkaar steken. Ben je geïnteresseerd?
Spreek Tim aan. Jo, Johannes, Dirk (stuurgroep), Frank en Tim zijn al van de partij.

HET “WIST
WIST JE DAT-JE”
DAT
VAN DE WEEK: Jo blijft nog afwezig tot en met 24
november.

