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KALENDER december 2014/ januari 2015
vr, 19 dec

15u3518u00

ma, 22 dec
di, 23 dec
wo, 24 dec
wo, 7 jan
do, 8 jan

9-16u
9-16u
9-12u
VM
8u30

do, 8 jan
20u00
vr, 9 jan
NM
ma, 12 jan
ma, 12 jan 20-22u
di, 13 jan 20u00
wo, 28 jan 20u00
za, 7 feb
vr, 7 ma
zo, 15 ma

21u00
19u00
17u00

Feest: afsluiting van het eerste
trimester met worstenbak, glühwein,
warme chocolademelk…
Klussendag
Klussendag
Klussendag
Zwemmen
Scholenbezoekenronde

Iedereen

Al wie wil
Al wie wil
Al wie wil
Leefgroep 2
Voor ouders van
kinderen geboren in
2013
Leefgroepvergadering
Leefgroep 4
Zwemmen
Leefgroep 3 en 4
De teerling van Mozart
Leefgroep 3
Stuurgroep
Stuurgroepleden en
geïnteresseerden
Vormingsmoment
Begeleiders
Stuurgroep
Stuurgroepleden en
geïnteresseerden
IEDEREEN
Fuif GITANE
Quiz ten voordele van leefgroep 3 en 4
Benefietvoorstelling “Duizend man sterk” door Mich
Walschaerts

De Buurt

De Buurt
De Buurt
De Buurt
Strop
Start in
Mozaïek Bis,
Blaisantvest.
De Buurt
Van Eyck
Opera
Bij Po, Burggravenlaan 333
De Buurt

Balzaal Vooruit
Buurtcentrum
Arca

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, Jan en
Delphine (Lucy), Lindsay en Olivier (Owen).
DE HANDDOEKEN
Deze week wassen Eliane en Wille (Tinus, Loes) de handdoeken.
Op 9 januari wassen Zibel en Tarfun (Naz) de handdoeken.
WELKE OUDERS MAKEN TIJDENS DE VAKANTIE EN DE WEEK ERNA DE
LEEFGROEP SCHOON?

Leefgroep 1

In de kerstvakantie

In het weekend van 10 januari

Özlem en Abdil (Osman)

Steven en Katia (Rocco)

Leefgroep 2

Belgin en Dervis (Yassin)

Mieke of Peter (Tuur)

Leefgroep 3

Nathalie en Olivier (Manon)
Lieve en Wim (Josse en Wout)

Iris (Tuur)

Leefgroep 4

Kurbet (Hilal)

Mieke en Ward (Roos)

WAT GEBEURT IN DE LEEFGROEP?
Leefgroep 1 verwelkomt Bart.
Leefgroep 2 begint (hopelijk) uitgerust aan het nieuwe jaar!
Leefgroep 3 is in 2015 opnieuw op het tweede verdiep te zien. Ze beginnen met een
inoefenweekje en de stad van axen.
Leefgroep 4 start het nieuwe jaar in de vroegere samenstelling. Kris komt terug.
BEURTROLLERS:
De soepmakers zijn op maandag: Lien (Lena), dinsdag: Bianca, donderdag: ? en op
vrijdag: Veerle (Anna, Korneel)
Op woensdag beurtrolt Mieke ( Tuur, Fons) ondersteund door Vénel.
Geef je door indien je op de ? kunt beurtrollen. Momenteel zijn er nog veel
vraagtekens want we kregen de ingevulde lijsten nog niet allemaal terug. Kunnen
jullie hiervoor zorgen? Dank alvast.
Beurtrol op andere dagen:
maandag

dinsdag

donderdag

vrijdag

Julia

Jo

Jo

Jo

12u10- 13u30 Chris
Vénel
Bianca
Noortje (Bo)
Myriam (Kevin)

Chris
Vénel
Bianca
?

Chris
Vénel
?
?

Chris
Vénel
?
?

15u35- 16u30 ?
?

?
?

?
?

?
?

8u15- 9u40

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

dinsdag

donderdag

vrijdag

Tomaatjes opgevuld
met gehakt, bulgur
en pompoen, sla met
komkommer

Groentengratin met
geitenkaasje,
boontjes en tomaat

Ovenschotel met
zoete aardappel, ui
en kaas, slaatje met
maïs en appel

Wortelpuree met
pladijsfilet
gegratineerd,
venkelsla

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?









Tien organiseerde voor de begeleiders een boeiend vormingsmoment
Roland en Claudia om projectmateriaal van leefgroep drie weg te brengen en
het schenken van speelgoed en koffiekopjes.
The act of kindness werd georganiseerd door Mieke (Roos) en slaagde dankzij
vele helpende handen van Jan en Delphine (Lucy), Jo (Saar), Nane (stagiaire Mieke),
Gauthier en Hilde (Felix), Bart en Nele (Jonas, Luna), Tom (Ico, Joke, Bas), Margo
(Ilias, Mingus), Ward en Krista (Roos), Marlene (oma Louis, Lasse) , Sven en Elza (Jitte,
Nini), Liza (Lucia), Veerle (Korneel, Anna), Rebecca (Stan), Lien (Kato) en Steven (Rocco)
Jan en Delphine (Lucy) kookten op maandag en schonken 2 afwasbakken.
Dankzij Gauthier wordt menig feest opgefleurd met een prachtige kaart. Hij
drukte samen met de vierde leefgroep prachtige nieuwjaarskaarten.
Ben (Gust) monteerde een grandioos filmpje dat je deze avond kunt bekijken op
de weebly-website van leefgroep drie.
Inspringende beurtrollers: Anne en Eva.

HET “WIST JE DAT-JE” VAN DE WEEK:
"BelBos in De Buurt"
Wereldwijd wordt slechts 1 procent van alle gsm's gerecycleerd, ondanks het feit dat
deze vol kostbare metalen zitten. Tijd om tot actie over te gaan, dacht Curieus. En dus
zetten we voor het tweede jaar op rij onze schouders onder het BelBos.
Ook in jouw kast liggen ongetwijfeld enkele prehistorische toestellen te wachten op een
correcte recyclage. Voor elke gsm die jij binnenbrengt, planten wij een boom! Vorig
jaar konden we zo bijna 10.000 gsm's ophalen, goed voor 10.000 bomen! Elk prima
werkend toestel krijgt een plekje in een Kringwinkel. Telefoons die niet herbruikbaar
zijn, worden door Sims op een schone manier verwerkt. De opbrengst investeert Curieus
in een bos.
Waar wacht je nog op om jouw oude vriend te ruilen voor een boom?
Ontdek in 2015 een frisgroen BelBos in Merelbeke.
De Buurt steunt deze actie. Je vindt de BelBox in de inkomhal.
Deponeer je oude gsm's. 1 GSM = 1 BOOM!"

GEZOCHT
Lindsay, mama van Jens en Bries, verhuisde in de novembervakantie naar Olsene, maar
komt terug naar Gent. Zij zoekt een woning met twee slaapkamers. Wie weet ergens iets
te huur in Gent dat betaalbaar is?

