De berichtenbrief van vrijdag 01/12/2017

KALENDER
ma, 4 dec

hele dag

Restaurant met de

leefgroep 3

Orangerie (Mieke,

Sint op school

iedereen

De Buurt

Tuutjesboom:

Tuin van Kina

Sinterklaasfeest

leefgroep 1 en
kijklustigen

Filip, Klaas)

leefgroep
di, 5 dec

VM

di, 5 dec

16 u

Start om 8u40
Slotshow om 11u30

do, 7 dec

VM

Zwemmen

leefgroep 1

Strop

di, 12 dec

20u

stuurgroep -

alle leefgroepen

De Buurt

wo, 13 dec

VM

zwemmen

leefgroep 2

Strop

do, 14 dec

20 u

vormingsmoment

alle leefgroepen

nog te bepalen

vr, 15 dec

NM

zwemmen

leefgroep 3 & 4

Van Eyck

ma, 18 dec

20u

leefgroepvergadering

leefgroep 1

De Buurt

di, 19 dec

VM

medisch onderzoek

do, 21 dec

NM

bezoek aan de senioren:

middengroepers
Marialand 1
leefgroep 4 &
jongsten leefgroep 2

algemene vergadering

leefgroep 1

Tempelhof

Gitaneteam

De Sterrespits

Wintersprookje
do, 21 dec

20u

Gitanevergadering

 ma, 25 dec -  vr, 5 jan

KERSTVAKANTIE

ma, 6 jan

start inschrijven sportkampen stad Gent KROKUSVAKANTIE
https://stad.gent/sport2/sportkampen

 do, 18 jan

20u

stuurgroep

stuurgroepleden en
geïnteresseerden

nog af te spreken

VM

Toneel ‘Rebel’ van ‘4

leefgroep 3

Minard

iedereen

Vooruit,
Balzaal

ma, 29 jan

hoog’
za, 3
feb

20u

Benefietfuif:
GITANE

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 dronken we koffie van Eliane (Loes en
Tinus) uit nieuwe thermoskannen en een nieuw koffiezetapparaat van De Buurt.

DE HANDDOEKEN
Dit weekend is het de beurt aan Gökul & Ercan (Cenk)
Het weekend van 9 en 10 december is het de beurt aan Hasibe & Ali (Cigdem)
WAT GEBEURT ER DEZE WEEK IN DE LEEFGROEP?
Leefgroep 1 & 2 maken  zich helemaal klaar om de sint te ontvangen. Na het Sintfeest
beginnen ze te denken aan de verrassingen voor de kerstperiode.
Leefgroep 3 sluit het kookproject voorlopig af: we eten allemaal gezellig samen!
Leefgroep 4 bedenkt nieuwe sporten, speelt publiek en maakt sportief theater.
●
●

je via https://stad.gent/kinderen veel leuke vrijetijdsbestedingen vindt voor je kind?
Noteer 6 januari in je agenda want dan start de inschrijving van de
krokusvakantiekampen. Meer info via https://stad.gent/sport2/sportkampen

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?
●

●
●
●
●
●
●

Ben (Gust), Mehmet (Kayra), Aydin (Selin), Margo (Mingus), Pieter (Louis) en  Geert
gingen mee met de sportdag van de vierde leefgroep en zorgden ervoor dat alle
kinderen veilig met de fiets tussen de verschillende locaties konden pendelen.
Danshuis De Ingang ( Jitte) van Elza en Sven g af de vierde leefgroepers een
professionele balletles.
Joannes, onze secretariaatsmedewerker heeft maandag de middagbeurtrol op zich
genomen. Merci Joannes!
Kristien ( vrijwilligster) en Irene ( mama Ann lgrp 2) haken elke maandagmiddag met
kinderen van leefgroep 4
Bart (F
 inn), K
 urt (L ili), Valerie (J ulia), Marjan (O
 tis), Annelies (Finn), Elif ( Melih),
Geert, Jean-Pierre hielpen mee tijdens het kookproject van de derde!
Kristien helpt vanaf deze week elke dag mee in de derde leefgroep op
dinsdagochtend.
Jochen (S us) en Nadire (Ileysu) hielpen mee met leefgroep drie tijdens de
creanamiddag.

… warme spullen voor kinderen, vrouwen en mannen in nood
Dag mede-mama’s en papa’s van De Buurt, beste vrijwilligers en
externen!
Afgelopen zondag was ik als vrijwilliger voor vzw Humain in Duinkerke, waar enkele
honderden mensen (waaronder vele kinderen ook) zich tussen de struiken schuil houden in
afwachting van een overtocht naar Engeland. De omstandigheden zijn mensonterend,
geen sanitair, geen onderdak, geen voedsel. Tenten, slaapzakken en matjes worden door
de Franse politie afgenomen. Met alle regen en kou van de afgelopen dagen kan je je
afvragen hoe ze de nacht doorkomen en hun kinderen warm en droog houden.
Omdat wegkijken geen optie is, ben ik op zoek naar spullen die mensen kunnen helpen zich
warm te houden: jassen, sjaals, handschoenen, sokken, dekens, … Heb je thuis nog iets
liggen dat niet meer wordt gebruikt? Breng het mee naar school en laat het achter in
de verzameldoos in de inkomhal. Op 10 december neem ik alle spullen mee naar
Duinkerke, waar ik ze zelf aan de vluchtelingen zal uitdelen.

Ook droge voeding zoals rijst, rozijnen en dadels of blikvoeding zoals kikkererwten, linzen
en gepelde tomaten is welkom. En verzorgingsproducten zoals tandenborstels en tandpasta
en simpele dingen zoals lucifers, keukenrol en vochtige doekjes zijn eveneens erg bruikbaar.
Humain is een burgerbeweging die mensen op de vlucht concrete steun wil bieden. Voor
meer info: www.vzwhumain.org
Een warme dankjewel!!
Annelies ( Finn) annelies.joos@gmail.com
WELKE OUDERS MAKEN DIT WEEKEND EN HET VOLGEND WEEKEND DE LEEFGROEP SCHOON?

DE KEUKEN
VAN CHRIS

BEURTROLLERS

8u00- 8u40
kok

dit weekend

weekend van 9 en 10 december

Leefgroep 1

Catharina & Recai (Issaïah)

Rebecca & Dieter (Madelief)

Leefgroep 2

 Hatice & Dincer (Irem)

 Gokül & Ercan (Cenk)

Leefgroep 3

 Sien & Joachim (Robbe)

 Nurcan & Osman (Cihan)

Leefgroep 4

 Ursula & Kobe (Maya)

 Fien & Hannes (Rosanne)

maandag

dinsdag

donderdag

vrijdag

Wokgroenten op een
bedje van
erwtenpuree, sla met
feta

Bulgur met
pompoensoufflé,
gehaktbroodje met
lavendel &
mexicaanse sla

Groentenotenburgers,
pasta met
boschampignons en/of
broccoli, rode biet met
veldsla & appel

Bloemkool met een
sausje, een gekookt
eitje op een rijstbedje,
komkommer &
tomatensla

BEURTROLLERS
De soepmakers zijn op maandag; Lucia(Dahlia), op dinsdag Barbara (vrijwilligster), op
donderdag Anke ( Seppe) en op vrijdag Veerle ( Korneel).
Geef je je naam door als je kan beurtrollen op de dagen waar een ? staat
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
Geert
Geert
Geert
Raf
Geert
Sareh
Sareh
Sareh
Sareh
Sareh
Chris
Chris
Chris
Chris

12u10- 13u30

Asha
Alberta
Myriam
Geert

Asha
Geert
Myriam
?

15u35- 16u30

Geert
?

Geert
Rudy (Hanne)
Jeroen

Geert
?

Asha
Alberta
Tamara (Janosh)
Myriam
Jeroen

Asha
Geert
Alberta
Pieter (Louis, Sus)

Jeroen
?
?

Geert
?

