De berichtenbrief
Vrijdag 20 maart 2015

KALENDER maart/ april 2015
vr, 20 ma

VM

vr, 20 ma
vr, 20 ma
di 24 ma
wo, 25 ma

NM
20u00
10u00

do, 26 ma

wo, 1 apr
vr, 3 apr
vr, 3 apr
vr, 3 apr

Bezoek aan de
kinderboerderij

Zwemmen
Leefgroepvergadering
Toneel/dans:
Wonderzoekers
16u30 - Eindproduct leefgroep 3:
18u
opening kunstparcours
‘VENSTERS’
VM
Zwemmen
VM
Paasontbijt
NM
Zwemmen
15u35 Feestelijke afsluiting
2de trimester

za, 4 apr- zo
19 apr
di, 21 apr
20u00

IBO GESLOTEN
Leefgroep 3 en 4
Leefgroep 2
Leefgroep 1

De Campagne

Van Eyck
De Buurt
Centrale

Iedereen

In onze wijk

Leefgroep 2
Leefgroep 1 en 3
Leefgroep 3 en 4
Iedereen

Strop
De Buurt
Van Eyck
De Buurt

PAASVAKANTIE
Stuurgroep

wo, 22 april VM
wo, 22 apr 20u00

Schaduwtechnieken
Vl.O.M. algemene
vergadering en rvb

do, 23 apr
di, 28ap
wo, 29ap
wo, 29 ap
wo, 29 ap

Kinderfeest
Start to run
Zwemmen
Start to run
Vormingsmoment

15u35
16u15
VM
9u00
20u00

LG 1

Stuurgroepleden en
geïnteresseerden
Leefgroep 1
Johannes, Jo, Tim, Eva,
Katrien, Margo en Anne, Lut
en Evert
Iedereen
Leefgroep 4
Leefgroep 2
Leefgroep 4 en ouiders
Begeleiders

De Buurt
De Weide te
Erpe-Mere
De Buurt
Baudelopark
Strop
Baudelopark
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 Osman en Nurçan (Cihan)
Op 28 maart wassen Delphine en Jan (Lucy) de handdoeken

WELKE OUDERS MAKEN TIJDENS DE VAKANTIE EN DE WEEK ERNA DE
LEEFGROEP SCHOON?

Leefgroep 1
Leefgroep 2
Leefgroep 3
Leefgroep 4

In het weekend van 21 maart
Nadire (Ileysu)
Ime en Pieter (Rob)
Julie (Ciska)
Niels en Uta (Lasse)

In het weekend van 28 maart
Wille en Eliane (Loes)
Mevlit en Sibel (Ildem)
Hannes en Fien (Rosanne)
Katrien en Tom (Bas en Joke)

WAT GEBEURT IN DE LEEFGROEP?
Leefgroep 1 werkt verder rond de dieren van de boerderij.
Leefgroep 2 volgt nauwgezet het kiemen van hun verschillende zaailingen. Ze leren ook heel
wat bij over de boerderijdieren.
Leefgroep 3 oefent in met heel veel zin, maar bereidt zich ook voor op het gidsen van het
kunstenparcours doorheen de wijk.
Leefgroep 4 voelt de lente kriebelen.

BEURTROLLERS:
De soepmakers zijn op maandag: Lien (Lena), dinsdag: Bianca of Claudia, donderdag: Eva (Gust,
Tine) en vrijdag: Veerle (Anna, Korneel).
Op woensdag beurtrolt Margo (Ilias, Mingus) ondersteund door Vénel.
Geef je door indien je op de ? kan beurtrollen. Dank alvast.
Beurtrol op andere dagen:
maandag
Kris

8u159u40
12u10- Chris
13u30 Vénel
Noortje (Bo)
Myriam (Kevin)
Bianca
15u35- Els (Flo, Mong)
16u30 Mieke (Nel, Klaas)
Vénel

dinsdag
Jo

donderdag
Jo

vrijdag
Jo

Chris
Vénel
Bianca
?

Chris
Vénel
Ime (Lie, Rob)
Hannelore (Baziel)

Chris
Vénel
Katia (Rocco)
?

Elza (Nini, Jitte)
Vénel

Hilde (Felix)
Anja (Ito)
Tom (Joke, Bas, Ico) Vénel
Vénel

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
Tortilla : Spaanse
omelet met
aardappel, paprika
en erwten, sla met
koolrabi

dinsdag
Groenteloempia
met kip, rijst, sla
met wortel en
bleekselder en
zoetzure saus

donderdag
Cappellini met
groentetomatensaus en
veggie-balletjes,
komkommer en
paprika

vrijdag
Bouillabaise :
kabeljauw- en
zalmfilet, garnalen
met venkel en prei,
veldsla en mais

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 waren: Lien (Kato), Noortje (Sam en Bo), Bobonne (Sus en Louis),
Jasmien (Lili) en Kurt (Lili).
● Mich (Maurice) en zijn companen, die een fantastische benefiet speelden voor onze school.
Xavier (Saar), Vénel Eva en Ben (Gust) die hielpen met de opbouw en afbraak, Hilde (Felix)
en Mieke (Roos) die de kaartjes scheurden, Tim (Julia) die kookte voor Mich en co, Anne
die Jo ondersteunde bij de organisatie.
● Graag zetten wij onze trouwe vrijwilligers nog eens in de kijker:
- Claudia en Roland: voormiddagen of als het nodig is ook bij het lezen iedere
donderdagmiddag in de derde leefgroep
- Vénel: alle dagen
- Aysel: op maandagvoormiddag bij de kleuters en op vrijdag in het secretariaat
- Fatemeh: op woensdag- en dondervoormiddag: documentatiecentrum, kleuters en
secretariaat
- Maryam: op vrijdagvoormiddag bij de kleuters.
- Kris Casters: op maandagvoormiddag: documentatiecentrum en algemene hygiëne
- Chris Nolf: onze welbekende kok
● - Tania: elke dag, steeds opnieuw
● Leefgroep 2 en 1 gingen zwemmen met ‘ons Tania’! Dankjewel voor de hulp.
● Leefgroep 3 kon opnieuw rekenen op heel veel helpende handen van o.a. Hilde (tante Gust),
Anne (Jesse), Els (Mong), Pieter (Louis), Elif (Kayra), Karolien (Louis), Filip (Ciska) en Vénel.
Maar ook de ondersteuning uit artistieke hoek van Kato (Zzmogh) en Bob (Wijk Ontpopt) is
ronduit FANTASTISCH!
● Leefgroep 2 bedankt de chauffeurs die naar de kinderboerderij reden: Nadire (Ileysu), Elif
(Melih), Peter (Sus), Jasmien (Lili), Noortje (Bo), Filip (Anton), tante van Ilayda en Ann.
DE “WIST JE DAT-JES” VAN DE WEEK:
Tien Vanesser (oud-ouder) werkt halftijds in De Buurt van 16 tot 30 maart en ondersteunt de
leefgroepen met al haar kennis en wijsheid.
De inschrijvingen voor kleuters geboren in 2013 zijn gebeurd. We verwachten 6 meisjes en 5
jongetjes het komende schooljaar. Er is nu nog enkel 1 plaats vrij voor een kleuter geboren in
2011 en 2 plaatsen voor een leerling van het 6de leerjaar.
NIEUW
 Elizan, zusje van Selin en dochtertje van Aydin en Gülnaz, geboren op 10 maart.
Hartelijke gelukwensen!


Een nieuwe vrijwilligster op school: Meryam Madani. Zij komt als vrijwilligster
meewerken op maandag- en vrijdagvoormiddag in leefgroep 1 en 2. Zij blijft tot 12u30
zodat zij de kleintjes kan helpen bij het middagmaal.

