De berichtenbrief van vrijdag 19 juni 2015

KALENDER juni 2015
ma, 22 juni
di, 23 - do
24 juni
wo, 23 juni VM
vr, 26 juni NM
vr, 26 juni 15u30
di, 30 juni
wo, 1 juli
20u
do, 2 juli
wo, 1 juli zo, 5 juli

Facultatieve vrije dag: geen school
Uitwisselingsproject tussen de verschillende
Iedereen
leefgroepen
Zwemmen
Leefgroep 2
Zwemmen
Leefgroep3 en 4
Festival Final
De vakantie begint om 12u
Stuurgroep
Stuurgroepleden,
geïnteresseerden
20u
Raad van bestuur Vl.O.M.
Afgevaardigden
8u40- Klussen, opruimen en poetsen in leefgroep 1,
Iedereen
17u
2 en 3

De Buurt
Strop
De Buurt

Nog af te
spreken
De Weide
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 Nadire (Ileysu).
DE HANDDOEKEN
Deze week wassen Belgin en Dervis (Kardelen, Yasin) de handdoeken.
WELKE OUDERS MAKEN DIT WEEKEND DE LEEFGROEP SCHOON?

Leefgroep 1
Leefgroep 2
Leefgroep 3
Leefgroep 4

In het weekend van 20 juni
Hulia en Murat (Ecem)
Canan en Salih (Irem)
Lien (Kato)
Lieven (Aëla)

WAT GEBEURT IN DE LEEFGROEP?
Leefgroep 1 werkt met de nieuwe oudsten.
Leefgroep 2 geniet van het overgangsproject.
Leefgroep 3 start met de nieuwe leefgroep een sokpoppen-project.
Leefgroep 4 ziet het interieur alsook de samenstelling van de groep veranderen. We
voeren dan ook een onderzoek naar diverse mogelijkheden tot inrichting.
BEURTROLLERS:
De soepmakers op dinsdag: Claudia op donderdag: ? en vrijdag: Veerle (Korneel, Anna)
Op woensdag beurtrolt Mieke (Tuur, Fons)
OPROEP: de laatste week dat je een beurtrol kunt opnemen. Vul je a.u.b de gaatjes?
maandag
8u15- 9u40
12u10- 13u30

geen school
15u35- 16u30

dinsdag
Jo
Chris
Sareh
Bobonne ( oma
Louis, Sus)

donderdag
Jo
Chris
Sareh
?
?

vrijdag
Jo
Chris
?
?
?

?
Rudy (Jonas,

Noortje (Bo,

Hanne)

Sam)

Sareh
?

Sareh

Sareh

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 of op het secretariaat.

dinsdag
Vissalade in abrikoos,
couscous en erwtjes, slaatje
van venkel en mais

donderdag
Loempia met kip, rijst en
zoetzure saus, slaschotel

vrijdag
Op de middag geen warme
maaltijd, maar ‘s avonds is
er lekker eten op Festival
Final

Dinsdag of donderdag moeten alle rekeningen vereffend worden! Indien je nog een
tegoed hebt, kom dit zeker ook ophalen.
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?
● Inspringende beurtroller: Lutje en Nadire (Ileysu)
● Zoë (Zafirah) en Nicolas (Mo) gingen mee zwemmen met de eerste leefgroep en Pieter
(Louis) met leefgroep drie en vier!
● Els (Mong) zat deze week in de rode vertelstoel van leefgroep drie.
● Een vriendin van Özlem schonk alle kinderen heerlijke watermeloen. Super!
● Stijn en Rebecca ( Stan) hebben het prachtige plan van de tuin afgedrukt op groot
formaat.
● Kris Mies geeft elke vrijdag over de middag naailes aan kinderen van de vierde
leefgroep. Dieter geeft op dinsdagmiddag Ukeleleles. Bedankt voor deze vrijwillige
inzet.
DE “WIST JE DAT-JES” VAN DE WEEK:
De verbouwing verloopt naar wens. Er zijn al heel wat afbraakwerken gebeurd: dak,
terras, veranda. Er werd al gestart met de constructie van het nieuwe dak en het nieuwe
lokaal op het terras van de vierde leefgroep. Kom maar eens een kijkje nemen vanuit de
tuin.
Wat betreft de zomerklus- en poetsdagen: de klussendames schoten ook in actie: Anne
(Jesse), Margo (Ilias, Mingus), Uta (Lasse, Louis) en Claudia, aangevuld met klussenheer
Merlyn (papa van Dahlia) die de organisatie van de verftaken op zich neemt: Zij doen een
warme oproep naar ALLE ouders om hun beste beentje voor te zetten tijdens de
klussendagen in juli en augustus. Enkel door allemaal samen te werken, maken we van De
Buurt een mooie en veilige school. We verwachten jullie dus in grote getale. ZIE
BIJLAGE
De tuin
Van eind september tot begin oktober zal de tuin worden omgetoverd tot een groene
speeltuin.
In de gang hangen de plannen op. Zoals je kan zien wordt er veel aangepakt en we hebben
dus ook veel helpende handen nodig.
Wil jij ook je steentje bijdragen of uitbreken? Een hulplijst hangt naast het plan.

