De berichtenbrief van vrijdag 02/06/2017

DE KALENDER VAN JUNI
ma, 5 juni

Hele dag

Vrije dag
Pinkstermaandag

Iedereen

De Buurt

di, 6 juni

Hele dag

Facultatieve vrije dag

Iedereen

De Buurt

wo, 7 juni

VM

Pedagogische studiedag:
GEEN SCHOOL VOOR
DE KINDEREN

ma, 12 juni

VM

Testenweek

Leefgroep 4 oudsten De Buurt

ma, 12 juni

NM

Stoet tegen kinderarbeid

Leefgroep 3 en 4

Miat en de stad

ma, 12 juni

18u00

Sollicitatiegesprekken
voor een begeleider
jongsten en oudsten
leefgroep 3

Geïnteresseerde
ouders.

De Buurt

di, 13 juni

Hele dag

Testenweek

Leefgroep 4 oudsten De Buurt

di, 13 juni

Hele dag

Sportdag

Leefgroep 3

di, 13 juni

12u00

Op restaurant

Oudsten leefgroep 1 Pizza Gühlan

wo, 14 juni

VM

Testenweek

Leefgroep 4 oudsten De Buurt

wo, 14 juni

20:00 - 22:00 u

Slotvergadering

Leefgroep 3

do, 15 juni

Hele dag

Testenweek

Leefgroep 4 oudsten De Buurt

do, 15 juni

Hele dag

Diggie

Leefgroep 2

Brakel

do, 15 juni

VM

Zwemmen

Leefgroep 1

Strop

vr, 16 juni

Hele dag

Testenweek

Leefgroep 4 oudsten De Buurt

vr, 16 juni

Hele dag

Diggie

Leefgroep 2

Brakel

vr 16 juni

NM

Zwemmen

Leefgroep 3 en 4

Van Eyck

di, 20 juni

VM

Oudsten leefgroep 1 op
bezoek in leefgroep 2

leefgroep 1 en 2

De Buurt

di, 20 juni

NM

Voorstelling bij de
senioren

Leefrgoep 1

Tempelhof

di, 20 juni

20:00 - 22:00 u

Stuurgroep

Stuurgroepleden en
geïnteresseerden

Nog af te spreken

De Wijk

De Buurt

do, 22 juni

Hele dag

Uitstap Blaarmeersen

Leefgroep 1

Blaarmeersen

vr, 23 juni

8:40 - 15:40 u

Overgangsproject

Alle leefgroepen

De Buurt

ma, 26 juni

8:40 - 15:40 u

Overgangsproject

Alle leefgroepen

De Buurt

di, 27 juni

8:40 - 15:40 u

Overgangsproject

Alle leefgroepen

De Buurt

wo, 28 juni

VM

Zwemmen

Leefgroep 2

Strop

do, 29 juni

16:20 - 20:00 u

Beste-van-jezelf-show!

Iedereen

De Buurt

vr, 30 juni

NM

Start van de
zomervakantie

Iedereen

De Buurt

EEN GEZELLIG KOPJE KOFFIE OF THEE
Elke ochtend kun je een gezellig kopje koffie of thee drinken. Breng jij ook eens een
pakje koffie of thee mee? Deze week werden we getrakteerd door Marieke en Mich
(Maurice)

DE HANDDOEKEN
Dit weekend is het de beurt aan Eva en Ben (Gust, Tine)
Volgend weekend is het de beurt aan Lien/Ludo (Kato)
WAT GEBEURT ER DEZE WEEK IN DE LEEFGROEP?
Leefgroep 1 werkt rustig verder aan het geheim voor vaderdag
Leefgroep 2 verliest zich helemaal in het project
Leefgroep 3 repeteren, repeteren, wie zijn best doet, kan wat leren
Leefgroep 4 herhalen, studeren en een streepje poëzie zonder rijm
WELKE OUDERS MAKEN DIT WEEKEND EN HET VOLGEND WEEKEND DE LEEFGROEP SCHOON?
Weekend van 3- 7 juni:
Pinksteren

Weekend van 10- 11 juni

Leefgroep 1

Berlinde en Geert (Lonne)

Claire en Patrick (Noë)

Leefgroep 2

Lucia & Merlyn (Dalia)

Hannelore & Norman (Baziel)

Leefgroep 3

Hava & Tuncay (Hasan)

Nadire (Ileysu)

Leefgroep 4

Uta & Niels (Lasse)

Hasibe & Ali (Cigdem)

BEURTROLLERS
De soepmakers zijn op donderdag: Noortje (Sam, Bo) en op vrijdag: Veerle (Korneel)
Geef je je naam door als je kan beurtrollen waar een vraagteken staat? Dank alvast.
BEURTROLLERS

8u15- 8u40

maandag
geen school

dinsdag
geen school

woensdag
geen school

donderdag
Sareh
Raf

vrijdag
Sareh
Jo

12u10- 13u30

geen school

geen school

geen school

15u35- 16u30

geen school

geen school

geen school

Chris
Asha en Koen
Myriam
Joannes
Sareh
Alireza
Tamara (Janosh,

Chris
Asha en Koen
Pieter (Sus, Louis)
?

Leander)

Angélique
Sareh
Julie ( Ciska, Anton)

Sareh

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 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

geen school

geen school

Broccoli-loempia
met rijst, linzen
met paprika en
wortel,
zomersalade met
capucijners

Kaasomelet met
casave, couscous en
rozijntjes,
komkommer met
tuinbonen

Onze kok gaat op reis.
Jammer maar helaas, er zijn geen warme maaltijden in de laatste week van het
schooljaar.
Tussenkomst van mutualiteit bij de bosklas
Je kan een tegemoetkoming vragen bij je ziekenfonds voor de bosklas. Geef aan Lutje
door bij welk ziekenfonds je bent. Zij maakt het formulier voor jou op.
Gezocht: washandjes
Heb je nog wat oude washandjes thuis? Breng ze mee naar de keuken. Bij valpartijen
komen ze goed van pas om handjes en knietjes te wassen.
Schoolfoto’s
Volgende week zal Ann jullie regelmatig opwachten in de ingang van de school. Daar
kan je op de computer de foto’s bekijken. Als je graag een foto wil, kan je op de
klaslijsten noteren welke foto en het aantal.

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?
●
●

Elif (Meyra) begeleidde de eerste leefgroep naar het toneel.
De bosklas was een groot succes, het was mooi weer en de kinderen hebben zich
super goed geamuseerd. Alles liep van een leien dakje, en dat komt allemaal dankzij
de vele helpende handen. We doen hier een poging om iedereen te bedanken, maar
dan nog zijn er nog vele anderen die op een andere manier (en daarom niet minder
belangrijke) bijdragen hebben geleverd. Dikke merci aan:
Iedereen die mee ging, mee fietste, mee spelen begeleidde, meedeed met het thema,
mee activiteiten voorzag, meehielp bij het slapengaan .... voor alles wat jullie deden,
merci:
Pieter ( Sus, Louis), Karolien ( Sus, Louis), Jean-Pierre ( vrijwilliger), Wim ( Josse en Wout), Ben,
Niels, Iris, Rudy, Mehmet, Zibel, Stephanie, Angelique ( vrijwilliger), Joannes
(vrijwilliger), Mieke, Bart, Tom, Tania ( vrijwilliger), Marie-Jeanne ( vrijwilliger), Stephanie
(stage), Dieter ( begeleider), Hillevi ( begeleider), Johannes ( begeleider), Raf ( begeleider),  Judith
(begeleider)

De boodschappen, bezemwagen, de picknickmobiel en zo veel meer: Claudia
(vrijwilliger)

Inladen en uitladen van de vrachtwagen:
Tim ( begeleider), Tamara, Lien (Kato), Els-Frank (Flo), Kristel, Deborah-Rupert, Pieter
(Louis), Annick-Frank (Mowgli), Rudy (Hanne), Peter ( Fons), Liza ( Lucia), Tamara ( Janosh),
Wim (Korneel), Jasmien, Kurt ( Lili), Kobe (Maya), S
 ien (Robbe), Karolien ( Sus), Mieke-Filip
(Nel) en Alex ( Nisanur, Nur) om zondag tenten in te laden.
Al het lekkers dat mee was: Margo, Marjan/Wouter ( Joshua), Gülnaz, Annelies (Finn),
Fien, Julie, Lieve ( Josse, Wout), Irem K, Hulia ( Irem O), Frank ( Jesse), Els/Frank ( Flo),
Lola-Lolita ( Titus), Debora/Rupert ( Oscar), Elza (Jitte), Nadiré (Ileysu), Nadia ( Nisanur), Sita
(Ilayda)

●

●

●
●
●
●
●

Voor de bosklas kwam er een speciale anti-luizen-eenheid samen. Merci voor het
uitvoerige onderzoek door: Memnum (Ensar, Azad), Darina (Zeynep), Marjan (Joshua),
Ursula ( Maya), Kries en Judith, Deborah ( Oscar) en Nadiré ( Ileysu) en Claudia
Onze supporters bij het fietsen van leefgroep 3 in de fietsweek voor de bosklas:
Wouter en Marjan (Joshua), Geert, Stephanie, Myriam, Nadiré ( Ileysu), Pieter ( Sus),
Eliane (Tinus)
Nog een speciale bedanking aan Stephanie, die haar stage heeft afgerond bij ons.
We wensen haar heel veel succes bij het afstuderen en een mooie loopbaan!
Kristien ( vrijwilliger) gaf handdoeken voor de keuken.
Jean Pierre ( vrijwilliger) om tassen te schenken.
Nadire ( Ileysu) bracht een pakketje naar de post.
Nicolas ( Mo), Merlyn ( Dalia), Roos (O
 ma van Marthe) gingen mee zwemmen met de
tweede leefgroep.

