De berichtenbrief van vrijdag 18 september 2015

KALENDER september/ oktober
vr,18 sep
ma, 21 sep
di, 22 sep

NM
20u00
16u30

Zwemmen
LG3 en 4
De Buurt
Leefgroepvergadering
LG 4
De Buurt
Boekvoorstelling: ‘Tello gaat naar
Begeleiders LG 1
Buurttoneel’
en 2
centrum
do, 24 sep
NM
Bezoek aan de senioren: opstart
LG1
Tempelhof
werkjaar 10-jarig bestaan van de
samenwerking.
do, 24 sep
20u00
Tuinvergadering
Geïnteresseerden
De Buurt
ma, 28 sep
Facultatieve vrije dag
di, 29 sep
Pedagogische studiedag voor begeleiders, de kinderen hebben een vrije dag
wo 30 sep
VM
Zwemmen
LG2
Strop
wo ,30sep
20u
Stuurgroep
Stuurgroepleden &
Bij Petra
geïnteresseerden
do, 1 okt
VM
Zwemmen
LG1
Strop
do, 1 okt
20u00 Vorming over opvoeding en
LG1 en 2
De Buurt
leefgroepvergadering om 21u00
ma, 5 okt
15u00 – Vormingsmoment Telraam (voor de
Begeleiders
De Buurt
17u00
kinderen duurt de school tot 15u35)
di, 6 okt
20u00
Leefgroepvergadering
LG 3
De Buurt
woe, 7 okt VM
Medisch onderzoek
Oudsten LG3
Op school
woe, 7 okt 20u00
Vl.O.M.-vergadering
Anne, Lut, Tim,
De Weide
Evert
ma,12 okt
20u00 Vorming: “Groot worden gaat
Iedereen
De Buurt
vanzelf, luisteren niet altijd”
di, 13 okt
13u30 Toneel: De koning zonder schoenen
LG 1
De Centrale
wo, 14 okt
9u30
Toneel: Koekoeksprook.
LG1
De Centrale
do, 15 okt
VM
Zwemmen
LG2
Strop
do, 15 okt
13u30 Compagnie Barbarie
Jongsten en
Larf!
middengroepers en
LG3
vr,16 okt
NM
Zwemmen
LG3 en 4
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 niet getrakteerd, maar konden we
nog genieten van de koffie van de gulle schenkers van vorige week.
DE HANDDOEKEN
Deze week wassen Mieke en Ward (Roos) de handdoeken. Volgende week is het de beurt
aan Dervis en Belgin (Kardelen).

WELKE OUDERS MAKEN DIT WEEKEND EN DE WEEK ERNA DE
LEEFGROEP SCHOON?
In het weekend van 18
september
Leefgroep 1 Christophe en Anja (Ito)
Leefgroep 2 Dankwa en Laurence

In het weekend van 26
september
Gülnaz en Aydin (Selin)
Marieke en Mich (Maurice)

(Amazing)

Leefgroep 3 Lisa en Zou Zou (Lucia)
Leefgroep 4 Iris (Tuur)

Celal en Gülnaz (Belfin)
Deborah en Rupert (Oscar)

WAT GEBEURT IN DE LEEFGROEP?
Leefgroep 1 bereidt het bezoek aan de senioren voor. Tien kleine biggetjes getekend
door Carll Cneut (alias Bart) vergezellen ons.
Leefgroep 2 hoopt dat de weergoden hen beter gezind zijn, want we gaan nu toch echt
wel appels rapen!
In leefgroep 3 lezen en schrijven de jongsten hun eerste woordjes. En de
middengroepers en oudsten… rekenen die al tot 20 - 100 - 1000?
Leefgroep 4 gaat vol enthousiasme van start met hun eerste project.

BEURTROLLERS
De soepmakers zijn op: maandag: Julie (Ciska, Anton) , op dinsdag: oma Gerda (Lena) , op
donderdag: Ime (Lie, Rob) en op vrijdag: Veerle (Anna, Korneel)
Op woensdag beurtrolt: Margo (Ilias, Mingus)
Geef je door indien je op de ?’s kan beurtrollen. Dank alvast.

8u15- 9u40
12u1013u30

maandag
Kris
Chris
Danny&Steven
Leentje (ex-ouder)
Myriam (Kevin)
Myriam

dinsdag
Jo
Chris
Sareh
Joannes
Danny&Steven

donderdag
Jo
Chris
Sareh
Joannes
Danny

(vrijwilligster)
Lien (Kato tot
13.15)

15u3516u30

?
?

vrijdag
Jo
Chris
Sareh
Joannes
Danny
Annelies
(Moris)

Filip (Nel, Klaas)
?

Ime (Lie, Rob)
Noortje (Bo, Sam)

Marieke
(Maurice)

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,
pastakrullen,
komkommer met
witte boontjes

dinsdag
Puree van gele
linzen met wortel
en kokosmelk, rijst
en rodebietensla

donderdag
Ovenschotel:
lamsgehakt,
aardappel en
broccoli, witloof
met appelsien

vrijdag
Omelet met
bulgur,
prinsessenbonen,
koolrabisla

DE ONZICHTBARE RUBRIEK
Er gebeurt veel in de school, dat zie je. Maar er gebeurt ook veel dat je niet ziet!
●
●

●
●
●

De inspringende beurtrollers van vorige week: Bobonne (Sus, Louis), Anne, Tamara
(Janosh, Leander) en Elza (Jitte).
Leefgroep drie bedankt iedereen die meehielp met het in- en uitladen van de
bagage. In het bijzonder een dank u wel aan de chauffeurs van dienst: Filip
(Klaas) en Bart (Finn). Ook tijdens de voorbereiding staken Filip (Klaas), Margo
(Mingus), Ime (Lie) en Els (Mong) de handen uit de mouwen. Ze hielpen bij het
koken en knutselen. Ook een dank u wel aan Roland en Claudia voor de
boodschappen.
Johannes begeleidt op dinsdagavond de kinderen die deelnemen aan de
frisbeelessen naar Tolhuis.
Claudia hielp Jo met het opmaken van de beurtrolkalender. Zij zorgt er ook voor
dat deze rubriek wekelijks in de berichtenbrief verschijnt.
Noortje schonk een microgolfoven en Agnes (buurtbewoonster) kostuums

DE “WIST JE DAT-JES” VAN DE WEEK:
IBO zit vol:
De inschrijvingsaantallen noodzaken het IBO om nu reeds een inschrijvingsstop in te
lassen. Dit betekent dat IBO voor de komende periode geen nieuwe inschrijvingen of
aanvragen meer aanvaardt.
Schoolreglement en informatiebrochure vernieuwd
We versturen de vernieuwde informatiebrochure en het aangepaste schoolreglement
door bij deze berichtenbrief. Je vindt die informatie ook op onze website
www.debuurt.be bij ‘praktische informatie’ en ‘schoolreglement 2015-2015’. Wie graag
een exemplaar op papier krijgt, kan dit vragen op het secretariaat. Om milieuvriendelijk
te zijn en zuinig voor onze portemonnee geven we enkel een papieren versie aan wie
erom vraagt.
Overzicht van de poetslijst voor 2015-2016
Die vind je in bijlage. Noteer je je poetsdata in je agenda/op je kalender?
OPROEP: een naaiwerkje
Roland heeft een handdoekroller in de w.c.’s buiten gemaakt. Nu zoeken we iemand die
handdoeken aan elkaar wil stikken, zodat ze over de rol kunnen gelegd worden en niet
op de grond vallen.

