De berichtenbrief van donderdag 10 november 2016

DE KALENDER VAN NOVEMBER
vr, 11 nov

Wapenstilstand: vrije dag

ma, 14 vr, 18

Week van’t Slaksken

ma, 14 nov

14u00

Film bewegen in de wijk

Leefgroep 3 en 4

di, 15 nov

VM

Medisch onderzoek

Jongsten leefgroep 2

CLB Halve
Maanstraat

di, 15 nov

20u00

Leefgroepvergadering

Leefgroep 4

De Buurt

do, 17 nov

20u00

Leefgroepvergadering

Leefgroep 3

De Buurt

GEEN ZWEMMEN

Leefgroep 3 en 4

vr, 18 nov

De Centrale

ma, 21 nov

20u00

Stuurgroep en bouwplanteam

Leden en geïnteresseerden

De Buurt

di, 22 nov

10u15

Toneel Wanikan

Leefgroep 1 en 2

Arca

di, 22 nov

19u30

Infoavond secundair onderwijs door
het CLB

Ouders van oudsten
leefgroep 4

Beroepenhuis,
Doornzelestr.

vr, 25 nov

NM

Zwemmen (inhaalles van 18 nov)

Enkel leefgroep 3

Van Eyck

ma, 28 nov

20u00

Leefgroepvergadering

Leefgroep 1

De Buurt

wo, 30 nov

10u

Toneel Babelette

Leefgroep 2

Larf!

do, 1 dec

16u

Tuutjesboom

Iedereen

Buurtcentrum/
Tuin van Kina

do, 1 dec

20u00

Algemene vergadering

Iedereen

De Buurt

ma, 5 dec

VM

De Sint

Iedereen

De Buurt

wo, 7 dec

20u00

Algemene vergadering FOPEM/SOM

De Buurt

do, 8 dec

20u00

Algemene vergadering Vl.O.M.

De Buurt

di, 13 dec

14u00

Theaterworkshop Larf!

za, 4 feb
2017

20u

GITANE Benefietfuif t.v.v.
onze school

Leefgroep 3

Zo veel mogelijk volk

Larf!

Balzaal,
Vooruit

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 Anne en De Buurt.



DE HANDDOEKEN
 Dit weekend wassen Els en Frank (Flo) de handdoeken. Het volgende weekend  is het de
beurt aan Annick en Frank (Mowgli, Senne)
WAT GEBEURT ER DEZE WEEK IN DE LEEFGROEP?
Leefgroep 1 werkt rond het verkeer en maakt herfstige werkjes voor de senioren.
Leefgroep 2 verkeert erop los.
Leefgroep 3 zoeken pokémonslakken in de wijk.
Leefgroep 4 gaat verkeersuitdagingen aan met de andere wijkscholen
WELKE OUDERS MAKEN DIT WEEKEND EN DE WEEK ERNA DE LEEFGROEP SCHOON?

Leefgroep 1
Leefgroep 2
Leefgroep 3
Leefgroep 4



Tijdens het weekend van 11
november
Wim en Veerle (Korneel)
Kurbet en Kemal (Irem)
Kobe en Ursula (Maya)
Anne of Frank (Jesse)

Tijdens het weekend van 18
november
Francis en Dolly (Lily)
Rebecca en Stijn (Stan)
Eliane (Tinus)
Zou Zou en Lisa (Lucia)

BEURTROLLERS
De
 soepmakers zijn op maandag: Fien (Marie-Lou, Rosanne) dinsdag: Barbara, op donderdag:
Noortje (Sam, Bo) en op vrijdag: Veerle (Korneel).
Op woensdag doet Els (Flo,Mong) de beurtrol.

BEURTROLLERS
8u15- 8u40

maandag
Sareh

12u10- 13u30

15u35- 16u30

donderdag
Raf
Sareh
Chris
Joannes
Sareh
Asha

vrijdag

Chris
Asha
Sareh
Koen
Joannes
Mahmoud

dinsdag
Jo
Sareh
Chris
Asha
Koen
Iris (Tuur)
Joannes
Sareh

Sareh
Angélique

Sareh
Mieke (Fons)

Sareh
Angélique

Dolly (Lily)

Jo
Chris
Sareh
Koen
Tamara (Janosh, Leander)
Asha

MAALTIJDEN
Inschrijven en betalen moet vooraf: kostprijs voor één maaltijd: 3 euro voor leefgroep 1 en 2, 4 euro voor 3de
en 4de leefgroep en 6 euro voor volwassenen. Op maandagmorgen kunnen ouders inschrijven bij Jo, in het
schriftje op het secretariaat of bij Chris: welke dagen hun kind(eren) blijven eten en betalen. Zonder
inschrijving en betaling kan er helaas niet gegeten worden!

DE KEUKEN VAN
CHRIS

maandag

dinsdag

donderdag

vrijdag

Pompoencurry met
bulgur, boontjes,
komkommer en
paprika

Loempia met kip,
zoetzure saus,
rijst en veel
rauwkost

Mafé: stoofpotje uit
Senegal met
wintergroenten en
pindasaus,
bloemkoolrasp

Tagliatelle met
kabeljauw en scampi
in Indiase curry met
venkel en broccoli

DE “WIST JE DATJEs” VAN DE WEEK
● FOUTPARKEREN MAG NIET
Om dit te verhinderen, zullen werken in de Kartuizerlaan ter hoogte van de
Mercatorstraat gebeuren. Het voetpad zal aangepast worden om foutparkeren tegen te
gaan. De aannemer zal de werken uitvoeren tussen 7 november en midden december.
Een exacte start- en einddatum ontvangt de dienst Wegen pas een dag vooraf.
●

We willen jullie als wijkbewoner warm maken voor de tentoonstelling ‘Kunst in
’t Sluizeken’.

Van 19 tem 25 november loopt er in het buurtcentrum een tentoonstelling waarbij
creatief talent uit de wijk in de kijker wordt gezet. Er vallen verschillende werken
(poppen, schilderijen, foto’s, installaties… ) te bewonderen van 14 kunstenaars. Dit zijn
voornamelijk bewoners uit de wijk die voor het eerst naar buiten komen met hun werk en
zo hun talent delen met de buurt. De tentoonstelling wordt feestelijk geopend op vrijdag
18 november met een receptie vanaf 18u18.
Iedereen welkom! Ze voorzien een gratis hapje en drankje.
Je kan de tentoonstelling ook bezoeken op zaterdag 19 en zondag 20 november van 12-18
uur en van maandag 21 tot en met vrijdag 25 november van 9-16 uur.

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?
● Roland en Claudia hebben vorige week niet stilgezeten: vissen eten geven,
containers buiten en terug binnen zetten, naar het containerpark rijden, de
buitendeuren van ‘t schuurtje van Roland en de deur van het toilet gevernist, de
EHBO-koffer gecontroleerd en aangevuld, de afwas gedaan, de verfkast terug
geordend, de poort hersteld, de achterdeur hersteld zodat deze niet spant,
controle gedaan op ongedierte, de verwarming aangezet zodat het maandag terug
lekker warm was en de chauffagist ontvangen op woensdagnamiddag. Dat
verdient 1000 x merci
● Sofie(Marthe) maakte soep
● Ben ( Tine, Gust) maakte het filmpje van het knikkerbanenproject. Zo kunnen we
alles nog eens herbekijken. Je vindt het filmpje terug op de website van de
school.
● Kristien lamineerde de taalboekjes van leefgroep 3 en werkt keihard op het
secretariaat. Merci!
● Koen en Mahmoud herstelden het handvat van de kast in de ruimte van de
oudsten in leefgroep vier, Alireza zorgde voor de siliconenvoeg in de keuken.
Hands up for the handy Harry’s!
● Joannes krijgt het vak van Lut meer en meer onder de knie. Chapeau!
● Katrien ondersteunt Jo met de taken van brugfiguur. Ze loopt nog stage tot eind
december.
● Kris Casters ondersteunt onze lieve kok Chris in de keuken.
● Tania helpt in de eerste leefgroep
● Mariette en Henri (onze buren/weldoeners) schonken lekkers voor het feest op
5 december. Hartverwarmend.

TE GEEF
Groene stoelen (een 20-tal) kan je gratis verkrijgen. Geef een seintje op het secretariaat.

GEZOCHT
Cava- en wijnglazen, koffiekopjes en grote kookpotten.
A4-papier om af te printen (mag langs één zijde bedrukt zijn)
en voor Mahmoud zoeken we een FIETS. Je zou er hem een zeer groot plezier mee
doen!

