De berichtenbrief van vrijdag 20 mei 2016

KALENDER mei/ juni
vr, 20 mei
Hele dag Sportdag
ma, 23
mei- vr, 27
mei
di, 24 mei 7u-8u15

Bosklas

LG4

Blaarmeersen

LG3

ZottegemVelzeke

di, 24 mei

20u00

wo, 25 mei

VM

Door staking kan het zijn dat de ochtendopvang in IBO ’s OCHTENDS niet doorgaat.
’s Avonds gaat de opvang WEL door. Bel ons maandag gerust op, we zullen dan
zeker weten of de ochtendopvang kan verzekerd worden.
Leefgroepvergadering.
LG 2
De Buurt of bij
Slotvergadering
Jasmien
Zwemmen
LG 2
Strop

vr, 27 mei

12u00

Wijkpicknick

LG1, LG2, LG4

In de wijk

vr, 27 mei

NM

Zwemmen

LG4

Van Eyck

zo, 29 mei

14u00

Swishing

Alle vrouwen

De Buurt

ma, 30 mei

20u00

Leefgroepvergadering,
LG1
Slotvergadering
Pedagogische studiedag: geen school

wo, 1 juni
do, 2 juni
vr, 3 juni
ma, 6 juni

20u00

wo, 8 juni

De Buurt

De tweede leefgroep gaat op boerderijklas naar Diggie in Brakel!
LG3

De Buurt

VM

Leefgroepvergadering,
Slotvergadering
Zwemmen

LG 2

Strop

wo, 8 juni

20u00

Raad van bestuur van de Vl.O.M.

Erpe-Mere

do, 9 juni

VM

Zwemmen

Katrien, Margo, Jo, Evert,
Lut, Anne
LG1

vr, 10 juni

Strop

IBO gesloten

vr, 10 juni

NM

Zwemmen

LG3 en 4

Van Eyck

ma, 13 juni

20u00

LG4

De Buurt

do, 16 juni

20u00

Leefgroepvergadering,
Slotvergadering
Stuurgroep

Leden en geïnteresseerden

Lien
Stokerijstraat

di, 21 junido, 24 juni
wo, 22 juni

Overgangsproject voor alle leefgroepen
VM

Zwemmen

LG 2

Strop

vr, 24 juni

NM

Zwemmen

LG3 en 4

Van Eyck

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 Gentil en door Nadire (Ileysu).
DE HANDDOEKEN
Deze week wassen de handdoeken Sven en Elza (Jitte) .Volgende week is het de beurt aan Özlem en
Abdil (Osman).
WELKE OUDERS MAKEN DIT WEEKEND EN DE WEEK ERNA DE LEEFGROEP
SCHOON?
Leefgroep 1
Leefgroep 2
Leefgroep 3
Leefgroep 4

In het weekend van 21 mei

In het weekend van 28 mei

Lucia en Merlyn (Dalia)
Isabel en Rudy (Hanne)
Eva en Ben (Gust)
Angie (Aëla)

Nicolas en Jelle (Mo)
Osman en Nurcan (Cihan)
Ali en Hasibe (Cigdem)
Salih en Canan (Irem )

WAT GEBEURT ER IN DE LEEFGROEP?
Leefgroep 1 start met vaderdag.
Leefgroep 2 begint stilaan te denken aan de tweedaagse op de kinderboerderij Diggie
Leefgroep 3 geniet van de natuur op bosklas in Velzeke.
Leefgroep 4 verdwaalt in Gent.
BEURTROLLERS
De soepmakers zijn op maandag: Lien (Lena), op dinsdag: Barbara, op donderdag: Marleen (oma
Lasse,Louis) en op vrijdag: Veerle (Anna, Korneel).
Op woensdag beurtrolt Mieke (Fons)
Geef je door indien je op één van de ? kan beurtrollen. Dank alvast.

8u159u40
12u1013u30

maandag

dinsdag

donderdag

vrijdag

Kris

Jo

Jo

Jo

Chris
Sareh
Abeer
Myriam D

Chris
Noortje (Sam, Bo)
Abeer
Joannes

Chris
Abeer
Joannes
Myriam D

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

15u3516u30

Angelique
?

?
?

Angelique
Karolien (Louis, Sus)

Katrien (Bas, Ico)

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
Chili con veggiegehakt
met rijst en
komkommer-muntdip

dinsdag
Lamsgehaktballetjes
in
tomatengroentensaus,
aardappel en paprika

donderdag
Wokgroenten in
tomaatje met
geitenkaasgratin,
rijst en erwtjes

vrijdag
wijkpicknick dus
geen warme maaltijd

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?
●
●
●
●
●
●

●
●
●

Marc Verhelst (oud-ouder) en partner schonken ons kopjes, borden, bestek, glazen en zelfs
een wafelijzer.
Roland en Claudia voor het schenken van wijnglazen
Özlem (Osman) gaf ons nieuwe koffietassen met ondertassen
Nathalie (Guillaume, Manon) schonk zwembroekjes aan de 3de leefgroep.
Frank (Mowgli) en Tamara (Janosh) kwamen mee met de vierde leefgroep naar de
Technologicabeurs.
Een zalige fietstocht naar de Blaarmeersen werd mede mogelijk gemaakt door Mieke (Fons),
Frank (Olivia), Bart (Jonas), Frank (Flo), Deborah (Oscar) en Wim (Anna, Korneel). Zo geraakten
alle vierde leefgroepers sportief en veilig op de sportdag.
De oma Anil maakte lekkere Turkse hapjes voor de senioren.
Nazle (Anil) en Myriam gingen mee naar de senioren.
Fatemeh en Joannes bemanden alleen het secretariaat

GEZOCHT

We zoeken nog steeds kopjes, je weet wel ‘tassen’ voor de koffie- en thee.

HET “WIST JE DAT-JE” VAN DE WEEK: activiteit voor papa/mama met zoon/dochterlief:

Gratis initiatie skateboarden voor beginnende skateboarders. Een lesgever is aanwezig om
de juiste techniek aan te leren en dit:
op zondag 22 mei, 29 mei, 05 juni en 12 juni telkens van 16u tot 17u
in de Sportschuur, Regattenlaan 8, Gent
voor iedereen vanaf 6 jaar
Iedereen is vrij om deel te nemen. Indien je een skateboard hebt, breng het mee. Er worden
ook skateboards en beschermmateriaal voorzien.
NIEUW

Arif, geboren op 6 mei. Broertje van Viktoria en zoontje van Valeria en Aiub. Proficiat.

