De berichtenbrief
Vrijdag 21 februari 2014

KALENDER MAART 2014
vr, 21 feb

NM

Zwemmen

di, 25 feb

19u00

AV FOPEM en SOM

Leefgroep 3 en 4

Van Eyck

Dirk, Jo, Anne, Tim en
geïnteresseerden

Brussel

wo, 26 feb

20u00

Stuurgroep

Stuurgroepleden

vr, 28 feb

8u40-10u30

Carnaval

Iedereen

vr, 28 feb

15u45

Toonmoment leefgroep 2

Ouders van leefgroep 2

In het
schuurtje

za, 1 ma- zo
9 ma

Bij Katrien

Krokusvakantie

ma, 10 ma

VM

Medisch onderzoek

Oudsten leefgroep 3

CLB

wo, 12 ma

10u30

Lanceeervoorstelling: “Bij de
buren”.

Oudsten leefgroep 2 en
jongsten leefgroep 3

Larf!

do, 13 ma

14u00

‘t Is mijn smaak niet

Leefgroep 2

Kopergieterij

do, 13 ma

16u15-17u15

Start to run training

Leefgroep 4 en Jo

Baudelopark

ma, 17 ma

20u00

Leefgroepvergadering

Ouders leefgroep 4

De Buurt

wo, 19 ma

VM

Zwemmen

Leefgroep 2

’t Strop

do, 20 ma

VM

Zwemmen

Leefgroep 1

’t Strop

do, 20 ma

16u15-17u15

Start to run training

Leefgroep 4 en Johannes

Baudelopark

do, 20 ma

20u00

Moderniseren website

Johannes, Tim, Dirk,
Frank en geïnteresseerden

Bij Frank
Sonck

vr, 21 ma

NM

Zwemmen

Leefgroep 3 en 4

Van Eyck

ma, 24 ma

20u00

Stuurgroep

Stuurgroepleden

Bij Katrien

do, 27 ma

16u15-17u15

Start to run training

Leefgroep 4 en Jo

Baudelopark

IBO SLEEPKEN GESLOTEN OP VRIJDAG 28 MAART
ma, 31 ma

20u00

Vormingsmoment

Begeleiders

BEURTROLLERS:
De beurtrol is een dienst van ouders en vrijwilligers voor ouders en kinderen. Ouders
en vrijwilligers geven zich op om gratis toezicht te houden. De beurtrollers verzorgen
opvang net voor en na de school en tijdens de middag. Deze week nog 6 gele
vraagtekens: wie noteert zijn/haar naam?
Dit zijn de ouders en vrijwilligers die jullie kind(eren) volgende week gratis
opvangen of die instaan voor drankbedeling en afwas.
De soepmakers zijn maandag: Kurt (Lili), dinsdag: Eva ( Gust, Tine), donderdag Angie
(Aëla, Django) en vrijdag: Veerle (Anna, Korneel)
Woensdag is Margo (Ilias, Mingus) de beurtroller.
Beurtrol op andere dagen:
Uren

maandag

dinsdag

7u45 8u40

Roland en Claudia Roland en Claudia Roland en Claudia Roland en Claudia

12u30 13u30

Claudia
?
?

Claudia
?
?

donderdag

Claudia
Lien (Kato)
Lindsay (Owen)

Vrijdag

Claudia
Tamara (Janosh,
Leander)

?
15u50 16u30

Elza (Nini, Jitte)
?

Dieter (Janosh, Leander) Tom (Joke, Bas)
Lindsay (Owen)
Tien (Jente)

Katia (Rocco)

gezocht voor de week na de vakantie:
maandagmiddag 10 maart: 1 middagbeurtroller
dinsdag 11 maart: 2 middagbeurtrollers
donderdagavond 13 maart: 1 avondbeurtroller
DE HANDDOEKEN
Deze week wassen Katia en Steven (Rocco) de vuile handdoeken.
Volgende week Mevlit en Sibel (Irem, Ildem) zijn aan de beurt.

WAT GEBEURT IN DE LEEFGROEP?
Leefgroep 1 komt steeds meer in de carnavalsfeer.
Leefgroep 2 bereidt zich voor op het toonmoment van hun project….
Leefgroep 3 oefent nog een beetje in en vrijdag op carnaval vliegen ze erin.
Leefgroep 4 komt al inoefenend tot rust na de taaluitwisseling.

EEN GEZELLIG KOPJE KOFFIE OF THEE
Deze week konden wij thee en koffie drinken op de gezondheid van Tim en Valerie (Julia), Iris
(Tuur) en De Buurt.

MAALTIJDEN: als je warm blijft eten, betaal je de dag zelf of koop je een 5- of een 10beurtenkaart. Het slaatje kan je apart verkrijgen voor 2 euro.
Maandag

Dinsdag

Donderdag

Vrijdag

gebakken aardappelen, rijst met fruitige
runderbrochettes en
currysaus en pittige
appelmoes
kippenkluifjes

groentehutsepot,
verse fishsticks,
stokbrood en
zelfgemaakte tartaar,
vegetarische worstjes pompoenaardappelen
en worteltjes

rauwkost
champignonslaatje met
tomatenvinaigrette
gemengde
champignons, veldsla,
geplette tomaten

rauwkost
linzenslaatje: rode
bietjes, ui,
prinsessenboontjes,
linzen,...

rauwkost
bont slaatje:
wortelen,
bloemkoolroosjes,
gemengde sla,
eieren, radijsjes...

rauwkost
Grieks slaatje:
vleestomaten, fetakaas,
zwarte olijven, ..

WELKE OUDERS MAKEN DEZE WEEK EN DE WEEK ERNA DE LEEFGROEP
SCHOON?
In het weekend van 21 februari

1-9 maart: krokusvakantie

Leefgroep 1

Jan Jr. en Delphine (Lucy)

Gökül en Ercan (Cenk)

Leefgroep 2

Dieter en Tamara (Leander)

Sita (Ilayda O)
Gülnaz en Celal (Belfin)

Leefgroep 3

Julie en Filip (Ciska)
Abdel en Özlem (Osman)

Els en Frank (Flo)
Niels en Uta (Lasse)
Canan en Salih (Irem K)

Leefgroep 4

Belgiz en Musa (Yüksel)

Kurbet (Hilal)

Zibel en Taytun (Naz) wassen de ramen aan de straatkant en van de keuken.

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?
● Vorige en deze week waren de inspringende beurtrollers: Leentje (ex-ouder), Mich
(Maurice) en Jo (Bram, Saar)
● Roland en Claudia om de vergaderingen te voorzien van drank en hapjes, het zaaltje
klaar te stellen….
● Deze week zat Tamara (Janosh) in de rode vertelstoel.
● Claudia bracht vorige week materiaal terug naar de uitleendienst. Leefgroep drie is
haar eeuwig dankbaar.

● Leefgroep 3 dankt alle lieve websitebezoekers die een boodschap achterlieten.
● Tania heeft álle potloden van de tweede en de eerste leefgroep geslepen! We kunnen
alweer lustig kleuren…
● Leefgroep 2 kon zwemmen dank zij Tania, Elif (Melih) en Zibel (Naz), de eerste leefgroep
dankzij Tania, Lindsay (Owen), Jasmien (Lili) en de Italiaanse vriendin van Lucy
● Frank (Mong) kwam met zijn saxofoon naar de tweede leefgroep.
● Mieke (Roos), Veerle (Anna,), Els (Josse) zorgden voor heerlijke soepen voor de
Franstaligen en de kinderen van de vierde leefgroep.
● Mieke (Tuur) en Veerle (Anna) hebben een rondleiding in Gent gegeven aan de
Franstaligen.
● Xavier (Bram, Saar) en Annick (Lolita) verzorgden het bagagevervoer van Dampoort naar
De Buurt.
DE “WIST JE DAT-JES” VAN DE WEEK:
Jan en Veva kregen er twee zonen bij: Isaac en Noah.
Proficiat Idriss, Farah en de ouders.

