De berichtenbrief
Vrijdag 23 januari 2015

KALENDER januari/ februari/ eerste deel van maart 2015
vr, 23 jan NM
Zwemmen
Leefgroep 3 en 4
Van Eyck
ma, 26 jan 10u15
Toneel Menskens
Leefgroep 2
Nieuwpoorttheater
ma, 26 jan 20u30
Voorbereiding Gitane
Nele, Bart, Tim,
Bij Tine
Elza, Sven….
Maaltebruggestraat
di, 27 jan 10u15
Toneel Menskens
Leefgroep 3
Nieuwpoorttheater
ma, 27 jan 11u00
Studenten van “Voorlezen aan
Leefgroep 2 en 3
De Buurt
huis” komen naar school.
wo, 28 jan 20-22u Stuurgroep
Stuurgroepleden en Bij Anne
geïnteresseerden
Vlaamsekaai 88
do, 29 jan 10u- 11u Spelletjesvoormiddag
Iedereen
Leefgroep 2
do, 29 jan NM
Bezoek aan de senioren
Leefgroep1
Tempelhof
Aanmeldingen voor nieuwe kinderen die starten in 2015- 2016 van 30 jan (12u) tot 27 feb (12u)
ma, 2 feb 9u30
Toneelvoorstelling
Oudsten LG2 en
Larf
jongsten LG3
ma, 2 feb 20u00
Infoavond voor ouders van
Anne, Eva,
De Buurt
kinderen geboren in 2013
geïnteresseerden
ma, 2 feb 20u00
Leefgroepvergadering
Leefgroep 4
De Buurt
di, 3 feb 14u00
Spelletjesnamiddag
Iedereen
Leefgroep 2
wo, 4 feb VM
Zwemmen
Leefgroep 2
Strop
do, 5 feb 20u00
Vormingsmoment
Begeleiders
De Buurt
vr, 6 feb NM
Zwemmen
Leefgroep 3 en 4
Van Eyck
za, 7 feb 21u00
Benefietfuif GITANE
IEDEREEN
Balzaal - Vooruit
wo, 11 feb 20u00
RvB en AV Vl.O.M.
Afgevaardigden
De Buurt
vr, 13 feb VM
Carnavalstoet
Iedereen
De wijk
Van za, 14 feb tot en met zo, 22 feb: krokusvakantie
ma, 23 tot
Taaluitwisseling
Leefgroep 4
Couthuin
wo, 25 feb
wo 25 febTaaluitwisseling
Leefgroep 4
Gent
za, 28 feb
di, 24 feb 20u00
Leefgroepvergadering
Leefgroep 3
De Buurt
ma, 2 ma 9u30
Toneel” Gloria”
Oudsten 2de en
Larf!
jongsten 3de lfgr
di, 3 ma VM
Toneel “Keik”
Leefgroep 1 en 2
Kopergieterij
wo, 4 ma VM
Zwemmen
Leefgroep 2
Strop
vr, 6 ma NM
Zwemmen
Leefgroep 3 en 4
Van Eyck
vr, 6 ma
Quiz t.v.v. leefgroep 3 en 4
Iedereen
Buurtcentrum
zo, 15 ma 17u
Benefietvoorstelling voor
IEDEREEN
Arca,
De Buurt: Duizend man sterk
Tinnenpotstraat
door Mich Walschaerts
Gent

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 een onbekende weldoener,
door Lindsay (Owen) en door De Buurt.
DE HANDDOEKEN
Deze week wast Sita (Ilayda) de handdoeken.
Op 31 januari wassen Nathalie en Olivier (Guillaume) de handdoeken.
WELKE OUDERS MAKEN TIJDENS DE VAKANTIE EN DE WEEK ERNA DE
LEEFGROEP SCHOON?

Leefgroep 1
Leefgroep 2
Leefgroep 3
Leefgroep 4

In het weekend van 24
januari
Norman en Hannelore (Baziel)
Sibel en Mevlit (Irem S)
Filip en Mieke (Nel)
Hannes en Fien (Marie Lou)

In het weekend van 31 januari
Annelies of Steven (Moris)
Mieke en Filip (Klaas)
Kristof (Django)
Veerle en Wim (Anna)

WAT GEBEURT IN DE LEEFGROEP?
Leefgroep 1 bereidt in de leefgroep het lichtfestival voor.
Leefgroep 2 koopt en verkoopt nog steeds, maar doet ondertussen ook nog 1001 andere
boeiende dingen...
Leefgroep 3 vikingt er op los.
Leefgroep 4 onderzoekt wat samenleven is en zet hun ideeën op affiches,...

BEURTROLLERS:
De soepmakers zijn op maandag: Lien (Lena), dinsdag: Bianca, donderdag: Marleen (oma
Lasse, Louis) en op vrijdag: Veerle (Anna, Korneel).
Op woensdag beurtrolt Margo (Ilias, Mingus) ondersteund door Vénel.
Geef je door indien je op de ? kan beurtrollen. Dank alvast.
Beurtrol op andere dagen:
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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
Koftehamburger,
ovenaardappelen
met pompoen,
rodebietjes met
appel en kiwi

dinsdag
Groentenloempia’s
met kip, rijst, zoetzure saus en
rauwkostschotel

donderdag
Winterstoofpotje,
couscous met dadel
en rozijntjes,
witloofsla met
appelsien

vrijdag
Eitaartjes,
wortelpeterseliepuree, avocado
komkommersla

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 waren: Uta (Louis, Lasse), Pieter (Sus, Louis) en Bobonne
(oma Sus, Louis)

● Elza en Sven (Jitte en Nini), Bart (Jonas en Luna) ondersteunden deze week bij de
voorbereiding van de benefietfuif Gitane. Elza bracht affiches rond, de werklijst
werd opgesteld en Bart nam contact op met De Vooruit.
● Carl Medaer (oprichter van De Buurt) kwam zijn school nog eens bezoeken, zag dat het
goed was en trakteerde het personeel op taart en schuimwijn.
● Robin H (via Anne) schonk De Buurt prijzen voor de quiz en schoolgerief (kaften,
schriften, mapjes, boekentassen,...). Duizend keer dank.
● Aysel Hamdi sluit vanaf vrijdag het groepje van vrijwilligers aan. Zij komt
meewerken in leefgroep 1 en 2 om de taalgroepjes te ondersteunen, want zij
spreekt vlot Bulgaars, Turks en Nederlands. Ze komt ook administratief werk
verrichten.
● We zetten meteen ook nog eens Bianca, Vénel, Fatemeh, Maryam, Kris C,
Tania, Chris N, Roland en Claudia in de bloemetjes, want zij blijven zo
ontzettend veel vrijwilligerswerk opnemen: meehelpen in de leefgroep, de beurtrol
opnemen, in het documentatiecentrum meehelpen, koken, zorgen voor orde en
netheid, meehelpen op het secretariaat… Té veel om op te noemen.
● Riet die vorige week onze zieke kok verving. Een grote dankjewel voor dit
engagement.
● Een superkleine tweede leefgroep ging zwemmen met Tania, Vénel en Pieter (Sus)
GEBOREN
Annaissah, zusje van Issaiah (1ste leefgroep) en dochtertje van Catherine en Recai zag het
levenslicht op dinsdag, 20 januari. Onze allerbeste wensen.
GEZOCHT



Vanaf april tot en met juni zoeken Noortje en Tom (Bo, Sam, Mees) een tijdelijk huis.
Gedurende die periode wordt hun huis verbouwd. Wie kan hen helpen een een
tijdelijk onderkomen?
En nog een woning gezocht: Maryam (vrijwilligster in leefgroep 2) zoekt een
appartementje (1 of 2 slaapkamers) met een maximum huurprijs van € 550. Wie
kan haar helpen?

DE “WIST JE DAT-JES” VAN DE WEEK:
The Act of Kindness Dinner
van zaterdag, 13 december, georganiseerd door Mieke (Roos) van Studiomie met hulp van
heel wat ouders bracht € 1.100 op voor De Buurt. Hiermee kunnen we alweer een deel van
de uitbreidings- en verbouwingswerken betalen. Met heel veel dank!

Inschrijvingen
vanaf 30 januari 12u tot 27 februari 12u kunnen nieuwe ouders zich aanmelden op
www.meldjeaan.be om hun kind aan te melden voor het schooljaar 2015-2016. Veel open
plaatsen zijn er niet:
- voor het geboortejaar 2013 zijn er 5 open plaatsen
- voor het geboortejaar 2011 is er 1 open plaats
- voor de oudsten van leefgroep 4 (zesde leerjaar) zijn er 2 open plaatsen.
Alle andere leefgroepen en niveaugroepen zitten vol.
Indien iemand volgend schooljaar van school wil veranderen, zou het fijn zijn ons dat te
komen melden. Op die manier kunnen wij voor deze aanmeldingsperiode nog de open
gekomen plaats bekendmaken.
Of je een toewijzingsticket ontvangt, krijg je te horen op 6 maart in de namiddag. Vanaf 9
maart kan je met een toewijzingsticket je kind inschrijven in De Buurt.
Voor alle duidelijkheid: wie reeds ingeschreven is, hoeft dit niet te doen.

GITANE-benefietfuif 7.02
kom helpen en slowen
Voor de fantastische Gitane-benefietfuif op 7 februari in de Balzaal van de Vooruit zijn we
nog op zoek naar helpende handen achter de bar en kassa.
Kandidaat? Zet je naam op de takenlijst in de hal (en krijg kussen van het Gitane-team).
Op deze 10de editie stoomt vooral muziek uit de jaren '80' en 90' uit de boxen. En met 'the
revival of the slow' is Gitane alvast dé trendsetter van 2015.
Wil je zeker zijn dat jouw favoriete slow wordt gedraaid op Gitane? Zet je top3 op onze
slow-lijst in de hal of plaats een berichtje op Facebook
(https://www.facebook.com/events/922111744467433/?fref=ts).
Groetjes,
Het Gitane-team

