De Berichtenbrief
vrijdag 21 juni 2013

KALENDER JUNI/ JULI/ AUGUSTUS 2013
vr, 21 juni

16u00

Festival Final

Iedereen

De Buurt

ma, 24 juni

16u - 19u

Oudercontact

Ouders middengroepers
4de leefgroep (deel 2)

De Buurt

ma, 24wo, 26 juni

Hele dag

Overgangsproject

Iedereen

De Buurt

Zwemmen

Leefgroep 2

‘t Strop
De Buurt

wo, 26 juni
do, 27 juni

NM

Senioren op bezoek

Leefgroep 1

vr, 28 juni

12u00

Start schoolvakantie

Iedereen

za, 29 juni
wo, 3 juli

9u- 17u

Klussen- en
schoonmaakdagen

Iedereen

De Buurt

wo, 3 juli

20u00

Raad van bestuur VLOM

Lut, Petra, Evert, Dirk

De Weide
Erpe Mere

ma, 19 aug

20u00

Voorbereidende LOPdenktank

Tim, Anne, Eva, Katrien,
Margo, Jo en
geïnteresseerden

Bij Anne

za, 24- vr
30 aug

9u- 17u

Klussen- en
schoonmaakdagen

Iedereen

De Buurt

vr, 30 aug

19u00

Etentje stuurgroep

Stuurgroepleden

Multatuli

WARME MAALTIJDEN: als je warm blijft eten, betaal je de dag zelf of koop je een 5- of
een 10-beurtenkaart.

maandag

dinsdag

donderdag

frietjes, rundergoulash met
paprika en tomaten
appelmoes
bijgerecht: slaatje

koude pasta met sla,
tomaat, gekookt eitje,
enz.

koude vleesschotel: koude
aardappelsla, tomaat,
augurk, sla, salami,
kippenwit, enz.

BEURTROLLERS:
Ouders en vrijwilligers die jullie kind(eren) volgende week gratis opvangen of die instaan voor
drankbedeling en afwas.
De soepmakers zijn op maandag: Fien (Marie-Lou, Rosanne), op dinsdag: Anne (Jesse), op
donderdag: Marleen (oma Lasse, Louis) en op vrijdag Veerle (Anna, Korneel)

Woensdag is Mieke (Rik, Tuur, Fons) de beurtroller.
Beurtrol op andere dagen:
Uren

maandag

7u45- 8u40

Roland en Claudia Roland en Claudia

12u10- 13u15 Claudia

Hilde (Nina, Felix)
Jo (Bram, Saar)

Kimberly
15u50- 16u30 Elza (Nini, Jitte)

dinsdag

Claudia
Kimberly
Eva (Volker, Aki)
?

donderdag

vrijdag

Roland en Claudia

Roland en Claudia

Vakantie voor de
Claudia
kinderen vanaf 12u10
Tom (Joke, Bas)
Sabrina (Tirza, Djuna)
Rokus (Jan)

Dieter (Janosh, Leander) ?

WAT GEBEURT IN DE LEEFGROEP?

Leefgroep 1: verwent de nieuwe oudsten, de senioren en houdt een zomeropkuis.
Leefgroep 2: onze jongsten worden 3 dagen oudsten en maken de
nieuwelingen wegwijs. We nemen ook afscheid van ‘onze’ oudsten en
poetsen, schrobben, wassen, drogen....
Leefgroep 3: proeft al een beetje van de nieuwe leefgroep. We gaan van start met een
mini-sprookjesproject. Eén ding staat vast: de poppen gaan aan het dansen!
Leefgroep 4: we verwelkomen de kinderen die uit de derde leefgroep overkomen en wuiven
onze oudsten uit.
WELKE OUDERS MAKEN DE LEEFGROEP SCHOON ?

leefgroep 1: Wille en Eliane (Tinus)
leefgroep 2: Frank en Anne (Jesse), gewisseld met Özlem (Osman)
leefgroep 3: Dankwa en Lawrence (Everlasting)
leefgroep 4: Gauthier en Hilde (Nina)

DE HANDDOEKEN
Deze week wassen Deborah en Rupert (Oscar, Elise) de vuile handdoeken.
Op 27 juni zijn Celal en Gülnaz (Belfin, Batuhan) aan de beurt.

EEN GEZELLIG KOPJE KOFFIE OF THEE
Deze week konden wij thee en koffie drinken op de gezondheid van Kristel (Lola-Lolita, Tinus)
Wie brengt volgende week koffie of thee mee?

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?
● De inspringende beurtrollers van vorige en deze week waren: Leentje (Fien), Özlem

Pé (Volker, Aki) en Sofie ( Yann)
Anne schonk een bibliotheekkastje
Rudy (Hanne, Jonas) en Rupert (Elise, Oscar) sjouwden het naar de living. Rudy legde er ook
de legplanken in.
Gentil schonk een kleurprinter/kopieerapparaat aan leefgroep 4. Een dikke merci.
Rudy (Hanne, Jonas) schonk de derde leefgroep een stofzuiger. Heel veel dank.
Fien (Marie-Lou) zat deze week in de rode vertelstoel.
Hannes (Marie-Lou, Rosanne) haalde de iMac computer in De Mozaïek.
(Osman),

●
●
●
●
●
●

GEZOCHT: uit milieubewustzijn en ook uit besparingsoverwegingen gebruiken wij
vooral kladpapier om te printen in de leefgroep en op het secretariaat. Onze kelder is nu
jammer genoeg leeg: alle dozen A4 werden opgebruikt. Wie kent een drukker,
kopiezaak,... bij wie we terecht kunnen voor (klad)papier dat kan gebruikt worden om te
printen?

HET “ WIST JE DAT-JE” VAN DE WEEK:
Het einde van het schooljaar nadert. Wil je het volgende schooljaar al plannen? Dat kan gerust!
Op de website vind je de vakanties, de facultatieve dagen, pedagogische studiedagen, data
stuurgroep en grote schoolmeeting, ….

