De berichtenbrief
Vrijdag 21 november 2014

KALENDER november/eerste deel december 2014

vr, 21 nov

19u30

Etentje stuurgroep

Stuurgroepleden en Bij Tim
geïnteresseerden
om toe te treden

di, 25 nov

NM

Turnen met senioren

Leefgroep 1

Tempelhof

wo, 26 nov VM

Zwemmen

Leefgroep 2

Strop

do, 27 nov VM

Zwemmen

Leefgroep 1

Strop

vr, 28 nov

Zwemmen

Leefgroep 3 en 4

Van Eyck

zo, 30 nov 14u00

Swishing!!!

Alle vrouwen

De Buurt

wo, 3 dec

NM en
avond

Oudercontact in leefgroep 1

Ouders

De Buurt

wo, 3 dec

20u00

Algemene vergadering van
De Buurt en Methodeschool
De Buurt

Alle ouders,
begeleiders en
vrijwilligers

De Buurt

do, 4 dec

16u00

Tuutjesboom

Iedereen

Tuin van Kina

do, 4 dec

20u00

Info-avond over het
secundair (brief bij Hillevi te
verkrijgen)

Ouders van
Beroepenhuis
middengroepers en Doornzelestr.
oudsten leefgroep 4

do, 4 dec

20u00

Vergadering Gitane

Bart, Nele, Sven,
Elza, Tim

???

vr, 5 dec

VM

Sint op school

Iedereen

De Buurt

ma, 8 dec

20u00

Vormingsmoment

Begeleiders

De Buurt

wo, 10 dec VM

Zwemmen

Leefgroep 2

Strop

vr, 12 dec

NM

Zwemmen

Leefgroep 3 en 4

Van Eyck

za, 13 dec

20u

X-Mas event ten voordele
van De Buurt: etentje,
dessertbuffet en muzikaal
optreden

NM

Ouders,
begeleiders en
geïnteresseerden

In de wijk en
tenslotte in
Studiomie,
Bomastr. 20/22

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 Nadire ((Ileysu).
DE HANDDOEKEN
Deze week wassen Veva en Jan (Idriss) de handdoeken.
Op 28 november wassen Aydin en Gülnaz (Selin) de handdoeken.
WELKE OUDERS MAKEN DEZE WEEK EN DE WEEK ERNA DE
LEEFGROEP SCHOON?
In het weekend van
22 november

In het weekend van
28 november

Leefgroep 1

Belgiz en Musa (Esma)

Zoë (Zafirah)

Leefgroep 2

Pieter of Karolien (Sus)

Mich en Marieke (Maurice)

Leefgroep 3

Anne of Frank (Jesse)

Julie (Ciska)

Leefgroep 4

Angie (Aëla)

Niels en Uta (Lasse)

WAT GEBEURT IN DE LEEFGROEP?
Leefgroep 1 blijft het bosmateriaal verwerken in warme winterthema’s.
Leefgroep 2 bouwt, ontdekt en is in de ban van de smartgames, sjablonen...
Leefgroep 3 vliegt er in! In het project ‘Hoe kunnen we vliegen/zweven?’ worden
parachutes, vliegtuigen, heteluchtballonnen,... gebouwd.
Leefgroep 4 start een nieuw project.
BEURTROLLERS:
De soepmakers zijn op maandag: Lien (Lena), dinsdag:?, donderdag: Marleen (oma Lasse,
Louis) en op vrijdag: Veerle (Anna, Korneel)
Op woensdag beurtrolt Mieke ( Fons, Tuur) ondersteund door Vénel.
Geef je door indien je op de ? kunt beurtrollen of soep maken? Dank alvast.
Beurtrol op andere dagen:
Uren

maandag

dinsdag

donderdag

vrijdag

8u15 8u40

Julia

Jo

Jo

Jo

12u4013u30

Chris, Vénel
Bianca en ?

Chris, Vénel
Bianca en
Anja ( Ito)

Chris, Vénel
Eda, Ime (Lie,
Rob) en ?

Chris, Vénel
Eda en Tamara

Rudy (Jonas,
Hanne)
Iris (Tuur)

(Ensar, Azad)

15u50 16u30

?
?

Menmum

(Janosh, Leander)

Lieve (Josse,
Wout)

?

MAALTIJDEN: op maandagochtend kunnen de ouders hun kind(eren) inschrijven
voor de warme maaltijden voor de hele week EN betalen. Kinderen van de 3de en 4de
leefgroep mogen een envelop meebrengen op maandagmorgen met info over de dagen
dat ze warm eten en het geld! Inschrijven kan bij Chris of bij Jo.

maandag

dinsdag

donderdag

Koninginnehapje
met kip en
champignons,
couscous,
boontjes, tomaat

Rijstkroketjes,
broccoli en
erwtjes, venkelappelsla

Gevulde tomaat
met groenten en
witte bonen, rijst,
Griekse sla met
tzaziki

vrijdag
Wortelpeterselie
puree met
visgratin,
paprika en
komkommer

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?
Claudia en Roland zorgde voor lekkers voor de leden van FOPEM.
Mich (Maurice) leende zijn aanhangwagen uit, Anne haar toegangskaart,
waardoor Vénel, Claudia en Roland naar het containerpark konden met
rommel uit de kelder. Irem en Djuna voor het opruimen van het fietsenrek.
Elza (Jitte) zat deze week op de rode vertelstoel met een gevleugeld verhaal!
Hava (onze poetsvrouw) naaide badhanddoeken aan elkaar, waardoor er elke dag
propere handdoeken kunnen opgehangen worden in de w.c.’s.
Onze vrijwilligers blijven op hun post: Vénel is duiveltje-doe-het-al en wordt
weer zo goed als voltijds geassisteerd door Roland. Die kwam terug naar zijn
vertrouwde plek. Ja, ‘oude’ bomen verplant je beter niet. Fatimeh en Kris C.
doen het onzichtbare werk in het documentatiecentrum, Bianca zorgt op
dinsdag voor verse soep en doet twee dagen de middagbeurtrol, Eda doet
fantastisch werk in leefgroep 1 en 2 ter ondersteuning van de kindjes die
Turkstalig zijn en neemt middagbeurtrollen op. Maryam is Vera’s steun op
maandagochtend en Chris zorgt voor heerlijke en gezonde maaltijden. Aan
allemaal een hartelijke dank. Claudia blijft kopiëren, vergaderingen
verzorgen en inspringen waar nodig. Tania is steeds op post in leefgroep 1.We
waarderen jullie inzet heel erg.
De extra beurtrollers: Pieter (Sus, Louis), Bobonne (Sus, Louis) en Myriam (Kevin),
Dankjewel Bobonne (Sus) om dinsdagnamiddag in leefgroep 2 bij te springen!
De stuurgroepleden die het dagelijks bestuur van de school op zich nemen: Margo (Ilias,
Mingus), Katrien (Joke, Bas, Ico), Eva (Gust, Tine), Jasmien (Lili), Lien (Lena), Lut, Anne, Jo
(Saar), Tim (Julia), Hillevi, Po (ex-ouder), Petra (ex-ouder) Claudia (ex-ouder), Evert, Dirk (exouders van een methodeschool en (ex)bestuursleden Vl.O.M), Kris Casters (tante Jo) en Julien (opa
Django) krijgen ook duizend woorden van dank voor hun groot engagement.
De oma van Moris schonk stofjes en Claudia en Roland schonken speelgoed.
Katia en Steven (Rocco) voor het wassen van de schortjes.
Anja (Ito) voor de workshop in het STAM voor leefgroep 4. Dankdankdank!

VEEL “WIST JE DAT-JES” VAN DE WEEK:
Met enkel de subsidies van het departement onderwijs kunnen we niet alle uitgaven van
de school betalen. Die zijn daarvoor absoluut niet voldoende. We vullen onze kas aan
door sponsoring, giften van ouders en sympathisanten, feestjes (zoals nu zondag, de
swishing), fuiven (je weet wel, de Gitane in De Vooruit op 07.02.2015), De quiz
(nieuwe uitgave op 06.03.2015), uiteenzettingen door begeleiders, extra subsidies bij
de Koning Boudewijnstichting,...
Nu komt er een mooi initiatief van Mieke (Roos) om een X-Mas event bij Studiomie
in te richten. Je ontving hierover deze week een mail.
Op 13 december 2014 wil Studiomie ten voordele van De Buurt een viergangendiner
organiseren, verspreid over vier locaties in de wijk Sluizeken-Tolhuis-Ham met als
eindlocatie Studiomie, waar een optreden zal doorgaan.
Hopelijk reageren jullie massaal op dit initiatief en helpen jullie mee met dit
evenement.
Daarnaast verspreiden we deze week ook een infobrief rond de giften, waarin je kan
zien wat onze grootse dromen en plannen zijn voor dit (en komende) schooljaren en
waarvoor we jullie steun vragen. Bezorg je ons a.u.b. het invulstrookje terug?
We kregen al veel takenlijsten terug, waarvoor dank. Heb je dat nog niet gedaan?
Graag nog afgeven, zodat we weten wat jij graag voor de school als taak opneemt. Zo
zou je al kunnen helpen op het feestje van 19 december ‘afsluiting van het 1ste
trimester’. De werklijst hangt binnenkort in de inkomhal.
Op 3 december om 20u kan jij MEE BESLISSEN waar ons budget dit schooljaar aan
besteed wordt. Het is dan immers algemene vergadering. Je krijgt dan te zien waar we
vorig schooljaar ons geld aan besteed hebben, hoeveel geld er binnen gekomen is en
hoeveel er uitgegeven werd. Claudia verwent ons op hapjes en drankjes. Welkom in ’t
schuurtje van Roland.
En tenslotte: de vermoeidheid slaat precies toe of de wekkers werken niet goed… in
ieder geval komen meer en meer kinderen te laat op school. Dit merken we vooral op
maandagochtend. We zetten een actie op poten om het te laat komen onder de
aandacht te brengen:
1. Wie maandag op tijd in de show is, krijgt lekkers én krijgt de show te zien
2. Wie maandag te laat komt, staat voor een gesloten voordeur en zal moeten
aanbellen
3. Telaatkomers zien de show langs hun neus voorbij gaan = geen toegang meer
4. Volgende week sluiten we elke dag de voordeur om 8u40. Telaatkomers zullen
moeten aanbellen
5. Wie de week nadien nog te laat is, zal de maandag voor een gesloten voordeur
staan en zal moeten wachten tot de show uit is, alvorens binnen te kunnen

