De berichtenbrief
Vrijdag 22 november 2013

KALENDER NOVEMBER/ DECEMBER 2013

za, 23 nov

20u00

Feestje! Karaoke fun bar
dance

Iedereen

De Buurt

di, 26 nov

VM

Medisch onderzoek

Middengroepers LG 4

CLB

wo, 27 nov

VM

Zwemmen

Leefgroep 2

‘t Strop

wo, 27 nov

20u00

Algemene vergadering
Vl.O.M

Dieter, Jo, Anne, Lut,
Evert, Dirk, Petra, Katrien
DM

De Buurt

do, 28 nov

VM

Zwemmen

Leefgroep 1

‘t Strop

vr, 29 nov

NM

Zwemmen

Leefgroep 3 en 4

Van Eyck

za, 30 nov

9u-12
13-17u

Klussendag: gang
schilderen en
tweedehandskeuken plaatsen

Iedereen

De Buurt

ma, 2 dec

14u00

Workshops toneel

Jongsten leefgroep 3

Larf!

ma, 2 dec

20u00

Voorbereiding Gitane

Tim, Bart, Nele, Frank,
Sven, Elza, Naomi

wo, 4 dec

20u-21u

Toekomst van de beurtrol

Iedereen

De Buurt

do, 5 dec

16u00

Tuutjesboom

Iedereen

Tuin van Kina

vr, 6 dec

8u40

Sint en Piet op bezoek

Iedereen

De Buurt

ma, 9 dec

14u00

Workshops toneel

Middengroepers lfgr 3

Larf!

ma, 9 dec

14u00

Toneel ‘Haar’

Leefgroep 1

Kopergieterij

di, 10 dec

19u45

Vormingsmoment: omgaan
met meertaligheid

Begeleiders

De Buurt

wo, 11 dec

VM

Zwemmen

Leefgroep 2

‘t Strop

do, 12 dec

NM

Bezoek aan de senioren

Leefgroep 1

Tempelhof

do, 12 dec

20u00

Leefgroepvergadering

Leefgroep 1

De Buurt

vr, 13 dec

NM

Zwemmen

Leefgroep 3 en 4

Van Eyck

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.
Slechts 2 gele vraagtekens: wie noteert zijn/haar naam? Met VEEL dank.
Dit zijn de 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: Eva (Gust, Tine) , op
donderdag: Marleen (Oma van Lasse en Louis) en op vrijdag: Veerle (Anna, Korneel)
Woensdag is Lieve (Josse, Wout) de beurtroller.
Beurtrol op andere dagen:
Uren

maandag

7u45- 8u40

Roland en Claudia Roland en Claudia Roland en Claudia

dinsdag

donderdag

vrijdag
Roland en Claudia

12u10- 13u15 Claudia
Jo (Bram, Saar)
Hilde (Felix)

Claudia
Eva (Volker, Aki)
Lien (Kato)

Claudia
Claudia
Tom (Joke, Bas tot 12.45) Tamara (Janosh,
Leander)
Els (Flo, Mong)
Sabrina (Tirza, Djuna)
? (vanaf 12.45)

15u50- 16u30 Elza (Nini, Jitte)
Mieke (Nel)

Rudy (Jonas, Hanne)
Dieter (Janosh,

Lindsay (Owen)
Tien (Jente)

?

Leander)

gezocht voor de week van 2 december 2013
maandag 2 december: 1 middagbeurtrol en avondbeurtrol
dinsdag 3 december: 1 middagbeurtrol en 1 avondbeurtrol
donderdag 5 december: 2 middagbeurtrollers
MAALTIJDEN: als je warm blijft eten, betaal je de dag zelf of koop je een 5- of

een 10-beurtenkaart. Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag kan je het slaatje
apart verkrijgen voor 2 euro.
Maandag

Dinsdag

Donderdag

Vrijdag

Vleesbrood met
kriekjes, gestoofde
peertjes en gebakken
aardappelen.

Kerriekip met appels
en amandelen en
gebakken ananas met
puree

Pastasalade met
mozzarella en ui,
paprika en courgette

Zelfgemaakte fishsticks
met tartaarsaus,
gebakken aardappelen
en spinazie

rauwkost
sla, tomaat, nootjes,
gedroogde vruchten...

rauwkost
krokante koolsla met
walnoten, wortelen
en lente-uitjes

rauwkost
quinoa met witte
druiven, komkommer
en radijzen

rauwkost
ijsbergsla, parmezaanse
krullen en schijfjes
courgettecake

WELKE OUDERS MAKEN DE LEEFGROEP SCHOON ?

Leefgroep 1: Pieter en Karolien (Sus)
Leefgroep 2: Kristel of Frank (Lola Lolita)
Leefgroep 3: Joke en Katrien (Bas)
Leefgroep 4: Mieke en Ward (Roos)
WAT GEBEURT IN DE LEEFGROEP?

Leefgroep 1 verdiept zich verder in Sint & Piet.
Leefgroep 2 begint uit te kijken naar de verjaardag van Sinterklaas.
Leefgroep 3 werkt verder aan hun ‘emotionele’ muziekproject en kijkt uit naar het
eindproduct op donderdag 28/11 vanaf 16u. Wees welkom!
Leefgroep 4 start een nieuw project.

DE HANDDOEKEN
Deze week wassen Ward en Mieke (Roos) de vuile handdoeken.
In het weekend van 30 november zijn Elza en Sven (Jitte, Nini) aan de beurt.
EEN GEZELLIG KOPJE KOFFIE OF THEE
Deze week konden wij thee en koffie drinken op de gezondheid van Lindsay (Owen),
Kristel (Lola-Lolita, Titus), Lutje, Nathalie (Guillaume, Manon) en een onzichtbare schenker.
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?
● Menmun (Ensar) schonk plastieken zakjes.
● De inspringende vorige en deze week zijn: Leentje (oud-ouder), Ann, Julie
(interimaris) en Nathalie (Manon, Guillaume) die er een ‘verlengde’ beurtrol bij kreeg,
omdat kinderen niet op tijd werden opgehaald (slik).
● Margo (Mingus) hielp sokpoppen maken in leefgroep 2.
● Niels (Louis) filmde de poppenspellen van de 2de leefgroep!
● Mehmet (Kayra), Claudia en Roland gingen mee zwemmen met leefgroep 3.
● Heel veel dank aan de ouders die de kinderen van leefgroep 3 in het museum
MSK begeleid hebben. Dankjewel Elif (Kayra), Veronique (Olivia), Mieke (Fons),
Katrien (Bas), Frank (Titus), Eva (Gust), Julie (Siska). Ook bedankt aan Karolien (Louis),
Margo Koen & Margo (Ilias), Elif (Kayra), Eva (Gust), Lief (Josse, Wout), Els (Flo) voor
de ondersteuning in het project van leefgroep 3.
● Koen (Ilias) zat deze week in de rode vertelstoel.
● Dank aan de auto, de aanhangwagen en aan natuurlijk ook aan Jorgen (Jente) om
samen met Tim materiaal naar De Buurt te brengen.
● Hilde (Felix), Mieke (Roos), Jo (Bram, Saar) zetten het feestje vrijdag op poten en
ruimen het zondag ook weer op. Dieter (Janosh, Leander) hielp bij het technisch
gedeelte, Jorgen (Jente) zorgde voor de warmte, Frank (Cezar, Olivia) regelde de
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karaoke en last but not least was er Rupert (Elise, Oscar) die eigenlijk weer te veel
deed.
Mariëtte en Henri (onze buurvrouw en haar vriend) speelden alvast vast de goede man en
zijn helper en schonken ons lekkers voor de kinderen.. Een mooie geste, niet?
Claudia en Roland zetten koffie en thee voor de 15 directieleden en leerkrachten
uit Antwerpen die dinsdag op navorming kwamen in De Buurt.
De begeleiders die deze mensen dinsdag in hun leefgroep ontvingen of er
materiaal voor klaar legden, zich flexibel opstelden, insprongen… het brengt De
Buurt weer wat geld op.
De ouders die reeds hun briefje binnen brachten met hun ouderengagementen.
Steven (Moris) om mee te gaan naar het toneel met leefgroep 1.
Claudia schonk boekjes aan de 3de lfgr.
Roland herstelde tijdens de afwezigheid van de 4de lfgr de kapotte lampen.
Jan Jr. (Lucie) schonk ons een mooi boek ‘Grote kinderen voor kleine kinderen’.
Martin en Korneel (oud-ouder en oud-ll) bevestigden de beamer aan het plafond in de
2de lfgr.
Vera en Claudia ruimden de keuken op. Het spelmateriaal voor de kleuters is opnieuw
netjes.

HET “WIST JE DAT-JE” VAN DE WEEK:
De beurtrol ’s avonds eindigt om 16u30. Nu zijn er vaak toch nog kinderen op
school. Hierdoor moeten we ouders opbellen, moet de beurtroller langer
blijven, staan kinderen er beteuterd bij.
Vermoed je dat je regelmatig niet op tijd je kind kunt ophalen? Schrijf het dan in IBO in. Om
16u30 worden de niet opgehaalde kinderen daar naartoe gebracht. Wie te laat komt en zijn/haar
kind niet op school aantreft, weet dus waarheen te gaan.
NIEUW
Lindsay (Owen) kan je voortaan bereiken op 0473 13 78 72. Verander dus het
nummer in je adressenboekje!

VERSLAG SCHOOLMEETING vrijdag 8 november ’13
1. Als het pauze is mag je niet meer naar boven, tenzij je toestemming hebt gekregen van
een begeleider.
2. Aankondiging wedstrijd Vitamike: een gezond recept opschrijven, tekenen en doorsturen.
Als het een lekker en heel gezond recept is, komt het in een kinderkookboek te staan en
mag je met Elodie koken.
3. Een pluim voor de 3de leefgroep omdat ze een liedje hebben gemaakt over Vitamike.
4. Een pluim voor al de kinderen die de deur van de gang dicht doen
5. Een pluim van Bart voor de kinderen die in de middag op de kleintjes passen.

