De berichtenbrief
Vrijdag 17 mei 2014

KALENDER MEI 2014
ma, 19 mei

20u00

Vormingsmoment: evaluatie

Begeleiders

do, 22 mei

Hele dag

Sportdag

Leefgroep 4

Blaarmeersen

do, 22 mei

NM

Bezoek aan de senioren

Leefgroep 1

Tempelhof

vr, 23 mei

8u40

Koffieklets

Iedereen

De keuken

za, 24 mei

14u00- 17u00

Murgafanfare van Komen en Gaan:
“De Vrede van Gent” - Les Goûts de
Gand - Wereldmuziekfestival

Iedereen

Sint-Baafs
Abdij
Baudelopark

zo, 25 mei

11u00

Picknick

Leefgroep 1, 2

Astridpark
Lousbergkaai

ma, 26 mei

20u

Brainstorm: breiden we de school uit
qua aantal leerlingen? Kopen we een
aanpalend gebouw?

Stuurgroep,
begeleiders,
ouders,
geïnteresseerden

‘t Schuurtje
van Roland

wo,28 mei

Pedagogische studiedag
Vrijaf voor de kinderen

do, 29 mei

Hemelvaart: vrijaf voor iedereen.

vr, 30 mei

Brugdag: vrijaf voor iedereen

ma, 2 junivr, 6 juni

Bosklas

Leefgroep 3 en 4

Tiegem

di, 3 juni

10u15

Toneel Hut

Leefgroep 1

Bij de Vieze
gasten

do, 5 juni

13u30

Grootouderfeest

Leefgroep 1 en 2

De Buurt

ma, 9 juni

Geen school: Pinkstermaandag

di, 10 juni

14u00

Opening kunsttentoonstelling

Leefgroep 1 en
sympathisanten

Tempelhof

wo, 11 juni

VM

Zwemmen

Leefgroep 2

‘t Strop

do, 12 juni

VM

Zwemmen

Leefgroep 1

Van Eyck

do, 12 juni
- vr, 13 juni

Kinderboerderij Diggie

Leefgroep 2

Brakel

vr, 13 juni

10u30

Stoet door de wijk en wijkpicknick

Leefgroep 3 en 4

Wijk en
Baudelopark

vr, 13 juni

NM

Zwemmen

Leefgroep 3 en 4

Van Eyck

di, 17 juni

VM

Medisch onderzoek

Oudsten leefgr. 1

De Buurt

di, 17 juni

20u00

Slotvergadering

Leefgroep 1

De Buurt

wo, 18 juni

20u00

Slotvergadering

Leefgroep 3

De Buurt

do, 19 juni

20u00

Stuurgroep

Stuurgroepleden en
geïnteresseerden

Bij Jo,
Snoekstraat 63

vr, 20 juni

15u35 - 20u

Beste-van-jezelf-show

Iedereen

De Buurt

Overgangsproject

Alle leefgroepen

De Buurt

Vakantie begint

Iedereen

Klussendagen

Iedereen

ma, 23 wo, 25 juni
vr, 27 juni
za, 28 junivr, 4 juli

12u10

De Buurt

EEN GEZELLIG KOPJE KOFFIE OF THEE
Deze week konden wij thee en koffie drinken op de gezondheid Delphine en Jan jr.(Lucy)

DE HANDDOEKEN
Deze week wassen Filip en Mieke (Nel, Klaas) de handdoeken.
De week nadien wassen Karolien of Pieter (Louis, Sus) de vuile handdoeken.
WAT GEBEURT IN DE LEEFGROEP?
Leefgroep 1 geniet van de zon en werkt hard met opdrachtkaarten.
Leefgroep 2 maakt constructies met bamboestokken.
Leefgroep 3 oefent nog een weekje in met heel veel zin.
Leefgroep 4 gaat donderdag weer een dagje sporten. Wat een sportievelingen!
BEURTROLLERS:
Vanaf september zal de middagbeurtrol niet gratis meer zijn. We zijn volop op zoek om naast
ouders ook vast personeel aan te werven voor de middagopvang. We slagen er immers niet
meer in om genoeg ouders te vinden die ook een beurtrol kunnen of willen opnemen. NU
VRAGEN WE NOG VOOR DE LAATSTE ZES WEKEN OM TOCH TE PROBEREN EEN
BEURTROL OP TE NEMEN. ER ZIJN NOG 9 BEURTROLLEN OP TE NEMEN.

De soepmakers zijn maandag: Marieke (Maurice), dinsdag: Eva (Gust, Tine), donderdag: Angie (Aëla,
Django) en vrijdag: Veerle (Anna, Korneel)
Woensdag is Margo (Ilias, Mingus) de beurtroller.
Beurtrol op andere dagen:
Uren

maandag

dinsdag

donderdag

vrijdag

7u45 8u40

Roland en Claudia

Roland en Claudia

Roland en Claudia

Roland en Claudia

12u30 13u30

Claudia
?
?
?

Claudia
Eva (Volker, Aki)
?
?

Claudia
?
?
?

Claudia
Tamara (Janosh, Leander)
Uta (Lasse, Louis)
?

15u50 16u30

Elza (Nini, Jitte)
Mieke(Roos)

Tom (Joke, Bas)
Tom (Joke, Bas)
Dieter (Janosh, Leander) Tien (Jente)

Katia (Rocco)

gezocht voor volgende week vanaf 26 mei tot dinsdag 27 mei:
1 middagbeurtroller gezocht voor maandag
3 middagbeurtrollers gezocht voor dinsdag
MAALTIJDEN: als je warm blijft eten, betaal je de dag zelf of koop je een 5- of een 10beurtenkaart.
Maandag

Dinsdag

Donderdag

Vrijdag

spaghetti met saus
van gehakt,
tomaten, paprika,
prei, wortelen,
gemalen kaas

kalkoengebraad,
polenta, warm
gemengd fruit

tortilla: tomaat,
wortelen,
aardappelen en ei

frietjes,
zelfgemaakte fish
stick, verse tartaar en
een fris slaatje

WELKE OUDERS MAKEN DEZE WEEK EN DE WEEK ERNA DE LEEFGROEP SCHOON?

In het weekend van 17 mei

In het weekend van 24 mei

Leefgroep 1

Lindsay (Jens)

Lindsay en Olivier (Owen)

Leefgroep 2

Koen en Margo (Mingus)

Eva en Pe (Aki)

Leefgroep 3

Dieter en Tamara (Janosh)

Katrien en Tom (Bas)

Leefgroep 4

Mevlit en Sibel (Irem)

Katrien en Tom (Joke)

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 beurtrollers vorige en deze week waren: Jo (Bram, Saar), Tom (Joke, Bas),

Leentje (ex-ouder), Delphine (Lucy), Bonbonne (Oma Louis, Sus), Tim (Julia), Hillevi en opa Marc
(Lili)

●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●

Tom (Joke, Bas) om de gootsteen verder af te werken
Roland en Mieke (Roos) om de gang te retoucheren
Jorgen (Jente) om plexiglas in de gang aan te brengen ter bescherming van de muren.
Chris Casters om de papierkelder zo netjes op te ruimen
Elif (Melih) om alle bibliotheekboeken van leefgroep 2 naar de bib aan ’t Zuid te brengen!
Tine was jarig en daarom kreeg leefgroep 2 een blijvend cadeau: 2 mooie prentenboeken.
Merci Ben en Eva! Jasmien en Kurt schonken voor de verjaardag van Lili stempels en een
grote bal aan leefgroep 1.
Anna (vriendin van Hillevi) leerde de vierde leefgroep boekbinden en ze maakte samen met hen
prachtige logboekjes voor de bosklas.
Leefgroep drie dankt alle ouders die een dier meenamen naar de leefgroep: honden, kip,
schildpadden, hamster,...
Roland bedankt om het fietsenherstelatelier te ondersteunen, Claudia om te kopiëren en de
beurtrol in goede banen te leiden.
Tania en Zibel ( Naz) om mee te zwemmen met leefgroep 2, opa Marc (Lili) om mee te
zwemmen met leegroep 1.
Eva (Volker, Aki) fietste mee met leefgroep 4.
Özlem (Osman) schonk koeken.
Johannes is de hekkesluiter van deze bedankingsrubriek. Hij stelde het MOSsubsidiedossier samen. Vorig jaar bracht dit meer dan 500 euro in het laatje voor onze
activiteiten van Milieu Op School. Wie weet slaagt hij hier opnieuw in. 1000 x DANK.

OPROEP
Breng - hoe goed bedoeld ook - geen glazen en borden, bestek, bureaustoelen, w.c-rolletjes,
eierdoosjes en ander knutselmateriaal,... naar De Buurt zonder vooraf te vragen of we dit
materiaal kunnen gebruiken. Met dank .
DE 2 “WIST JE DAT-JE” VAN DE WEEK: beurtrolnieuwtjes
Verlichting van de avondbeurtrol: avondbeurtrollers hoeven vanaf juni geen kinderen meer naar
IBO te brengen. Kinderen die na de opvang in De Buurt verder opvang nodig hebben in IBO
worden opgehaald door de mensen van IBO zelf en dit reeds om 16u20. Daar krijgen de kinderen
een vieruurtje om alvast de grote honger te stillen tot ze afgehaald worden.
Het nieuwe systeem houdt wel in dat je op voorhand moet weten of je kind al dan niet naar
IBO moet of niet. Om 16u30 eindigt de opvang op school en moeten alle kinderen opgehaald
zijn. Het is niet de bedoeling dat er dan nog kinderen na gebracht worden naar IBO!
Vanaf september overwegen we iemand aan te werven via een artikel 60-contract om de vele
taken van Roland en Claudia over te nemen en mee de middagbeurtrol te ondersteunen. Het gaat
over een voltijdse betaalde tewerkstelling (38u/week). Ken je iemand die een leefloon krijgt,
maar graag terug zou overschakelen naar de arbeidsmarkt en geïnteresseerd is in een job in De
Buurt, dan mag je zijn/haar naam doorgeven aan Jo, Anne, Lut of iemand van de stuurgroep.

