De berichtenbrief van vrijdag 17 juni 2016

KALENDER juni/ juli
di, 21 juniOvergangsproject voor alle leefgroepen.
do, 24 juni
Ook de nieuwe instappende kleuters van het volgend schooljaar zijn welkom.
wo, 22 juni
VM
Zwemmen
LG 2
Strop
vr, 24 juni

NM

Zwemmen

LG3 en 4

Van Eyck

ma, 27 juni

20u00

Infovergadering nieuwe ouders

De Buurt

di, 28 juni

16u00

Ouders LG1 en ouders
instappende ouders en Jo
Ouders oudste kleuters

do, 30 juni
vr, 1 juli
t.e.m.
vrijdag, 8
juli 12 uur
ma, 4 juli

Info van Tim over de werking in
De Buurt
leefgroep 3
Laatste schooldag. De lessen stoppen om 12u10. Daarna is er een drankje als afscheid van de
oudsten van leefgroep 4. Ook Vera neemt dan afscheid van De Buurt.
Schoonmaak- en klussendagen
Zie brief in bijlage
Stuurgroep Bij Anne

za, 27 aug
t.e.m. wo,
31 aug

Schoonmaak- en klussendagen
Zie brief in bijlage
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 Eva en Ben (Gust, Tine) de handdoeken. Volgende week is het de beurt aan

Mehmed en Elif (Kayra).
WELKE OUDERS MAKEN DIT WEEKEND EN DE WEEK ERNA DE LEEFGROEP
SCHOON?

In het weekend van 18 juni
Leefgroep 1
Leefgroep 2
Leefgroep 3
Leefgroep 4

Anja en Christophe (Ito)
Alex en Nadja (Nisanur)
Eva en Ben (Tine, Gust)
Iris (Tuur)

In het weekend van 25 juni
Musa en Belgiz (Esma)
Alex en Nadja (Nisanur)

Ramazan en Memnum (Ensar)
Dilek en Yilmez (Muhammed)

WAT GEBEURT ER IN DE LEEFGROEP?
Leefgroep 1 werkt met nieuwe jongsten en oude oudsten aan een midzomerfeest.
Leefgroep 2 verwelkomt de ‘nieuwe’ leefgroep.
Leefgroep 3 start met een nieuw projectje in een nieuwe leefgroep
Leefgroep 4 ontvangt de nieuwste jongsten met open armen.
BEURTROLLERS
De soepmakers zijn op maandag: Lien (Lena), op dinsdag: Barbara (vrijwilligster),. op donderdag:
Marleen (oma Lasse, Louis) en op vrijdag: Veerle (Anna, Korneel).
Op woensdag doet Mieke (Fons) de beurtrol
Geef je door indien je op één van de ? kan beurtrollen. Dank alvast.

8u15- 9u40
12u1013u30

maandag

dinsdag

donderdag

vrijdag

Kris

Jo

Jo

Jo

Chris
Sareh
Abeer
Myriam D

Chris
Abeer
Sareh
?

Chris
Abeer
Myriam D
?

Chris
Abeer/Sareh
Joannes
Tamara (Janosh,
Leander)
Pieter (Louis,Sus)

15u3516u30

Angélique
Mieke (Nel,

Rudy (Hanne)
?

Angélique
Karolien (Louis, Sus)

Noortje (Sam, Bo)
Katrien (Bas, Ico)

Klaas)

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.
Het menu vind je deze week enkel in de inkomhal
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: Joannes en Pieter (Sus, Louis) op maandag.
● Karolien (Sus, Louis), Joannes, Fatimeh en Lut ondersteunden op
donderdagnamiddag.
● Filip (Nel, Klaas) want hij besteedde zijn maandagnamiddag aan het ophangen van
een zonnescherm (of die dag eerder regenscherm). Zo wordt de huid van jullie
zandmannetjes beschermd tegen de zon.
● Deze week zat Margo (Mingus) in de rode vertelstoel van leefgroep drie.
● Joannes stelt zich voor alles flexibel op, wisselt op verzoek zijn uren en werkplek.
Zo fietste hij naar Copy Discount om jullie nieuwsbrieven op te halen. Margo
zorgde voor de schitterende layout!
HET “WIST JE DAT-JE” VAN DE WEEK
Opbrengst benefietfuif GITANE
In februari organiseerden we de jaarlijkse fuif ten voordele van De Buurt. Dit was een
samenwerking met de stadsscholen De Harp en De Sterrespits en dansschool De Ingang. We
haalden samen 7600 euro op, waarvan 3031 euro voor De Buurt. We kunnen rekenen op

een groot deel van de koek omdat De Buurt en haar mensen zich ook dit jaar heel fel
engageerden voor de fuif. De Buurt was betrokken bij het maken van de affiche, het
leiden van de organisatie, het verzorgen van de communicatie en de boekhouding. Ook
verkochten we als school veel toegangskaarten (267 stuks).
Daarom nogmaals een dank u aan allen die deze fuif steunden en in het bijzonder aan de
organisatoren: Elza en Sven (Jitte), Bart en Nele (Luna en Jonas), Judith en Tim (Julia en Mira).
Praatcafé en speeddate
Wie deze boeiende avond in maart gemist heeft, zal blij zijn met de nieuwsbrief. Je vindt
er alle weetjes in terug die die avond aan bod kwamen.

