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EEN GEZELLIG KOPJE KOFFIE OF THEE
Deze week konden wij thee en koffie drinken op de gezondheid van Karolien (Sus, Louis).

DE HANDDOEKEN
Op 21 juni wassen Els en Frank (Flo, Mong) de handdoeken.

WAT GEBEURT IN DE LEEFGROEP?
De oudsten van Leefgroep 1 gaan op ontdekking in hun” nieuwe leefgroep”. De jongsten nemen
enthousiast hun plaats in.
Leefgroep 2 werkt 3 dagen met de nieuwe tweede leefgroep en neemt erna afscheid van ‘hun
oudsten’
Leefgroep 3 zet de deuren open voor de oudste kinderen uit leefgroep drie.
Leefgroep 4 schuift ook een jaartje op, zelfs “het middelbaar” wordt verkend.

BEURTROLLERS:
De soepmakers zijn maandag: Fien (Marie-Lou, Rosanne), dinsdag: Claudia (Roland) en op donderdag
Marleen (oma Lasse, Louis)
Woensdag is Mieke (Tuur, Fons) de beurtroller.
Beurtrol op andere dagen:
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MAALTIJDEN: als je warm blijft eten, betaal je de dag zelf of koop je een 5- of een 10beurtenkaart.
Maandag

Dinsdag

Donderdag

gewokte kippenreepjes met
rijst, kokosmelk,
fijngesnipperde witte kool,
worteltjes, courgettes

kroketten, balletjes in
tomatensaus met worteltjes

pasta met kalkoensalami en
mozzarella

WELKE OUDERS MAKEN DEZE WEEK DE LEEFGROEP SCHOON?

In het weekend van 20 juni
Leefgroep 1

Lawrence en Dankwa (Amazing)

Leefgroep 2

Canan en Salih (Ecem)

Leefgroep 3

Alexander en Nadja (Nisanur)

Leefgroep 4

Björn of Sabrina (Tirza, Djuna)

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?
● Dank aan alle chauffeurs naar Diggie: Hulia (Ecem O), Mieke (Klaas), Els (Mong),
Hava (Hassan), Eva en Pe (Aki), Elif (Melih), Fien (Rosanne), Koen (Mingus), Ben (Tine),
Celal (Belfin), Wille (Tinus), Zibel (Naz), Sita (Ilayda) en ons eigenste Ann.
Onze assistenten in de keuken en hulp alom: Tania, Elif (Melih), Nadya (Nur),
Els (Mong), Zibel (Naz), en Margo (Mingus) voor de lekkere cake.
● Claudia, een dikke merci om al de fietsen van leefgroep 2 en 1 van het rek te
haken zodat Pervélo ze kon meenemen om te herstellen.
● Mehmet (Kayra, Melih) deed maandag toezicht i.p.v. Vera. Dankjewel!
● De andere inspringende beurtrollers vorige en deze week waren: Leentje (ex-ouder),
Judith, Hillevi en Jo.
● Hillevi om tassen te schenken aan De Buurt.
● Deze week zat Marleen (oma Lasse) in de rode vertelstoel van leefgroep drie.
● De begeleiders van leefgroep drie bedanken alle ouders die talrijk aanwezig
konden zijn op de leefgroepvergadering.
● Ook Bart en Jo bedanken Tania, Mich en Marieke (Maurice), Annelies (Moris),
Valerie (Julia) en Nadire (Ileysu) om op hun leefgroepvergadering te zijn.

“WIST

JE DAT-JE” VAN DE WEEK:

Een oud-leerling, Hyranya terryn werkt twee weekjes in de vierde leefgroep ter
vervanging van Johannes. We wensen Johannes een spoedig herstel!

