De berichtenbrief van vrijdag 22 mei 2015

KALENDER mei – juni 2015
ma, 25 en
di, 26 mei

Geen school. Pinkstermaandag en facultatieve vrije dag.

wo, 27
VM
mei
do, 28 mei 15.45
do, 28 mei
vr, 2 ju
vr, 29 mei
wo, 3 juni
do, 4 juni
vr, 5 juni
do, 4 juni
vr, 5 juni
ma, 8 juni
di, 9 juni
di, 9 juni
di, 9 juni
wo, 10 ju
wo, 10 ju
do, 11 ju
vr, 12 ju
vr, 19 ju

20u00
VM
NM
2 hele
dagen
20u00

Zwemmen

Leefgroep 2

Infomoment over de tweedaagse
Leefgroep 2
naar de kinderboerderij Diggie
Evaluatie leefgroepen
Begeleiders
CLB
Leefgroep 1
Zwemmen
Leefgroep3 en 4
Pedagogische studiedag: geen school voor de kinderen
Bezoek aan kinderboerderij Diggie Leefgroep 2

Strop
De Buurt
De Buurt
De Buurt
De Buurt
Brakel

Stuurgroepleden en
Bij Katrien
geïnteresseerden
Snoekstraat
DE FIETSREKKEN VOOR DE SCHOOL WORDEN WEGGEHAALD. ZORG
ERVOOR DAT JE JOUW FIETS DONDERAVOND MEENEEMT
20u00
Tuinvergadering
Iedereen
De Buurt
Start van de grote verbouwingswerken
NM
Senioren: eindactiviteit
Leefgroep 1
Tempelhof
20u00
Leefgroepvergadering:
Leefgroep 1
De Buurt
slotvergadering
VM
Zwemmen
Leefgroep 2
Strop
20u00
Leefgroepvergadering:
Leefgroep 3
De Buurt
slotvergadering
VM
Zwemmen
Leefgroep 1
Strop
NM
Zwemmen
Leefgroep3 en 4
De Buurt
11u00
Wijkpicknick
Iedereen
Verschillende
locaties
Facultatieve vrije dag: geen school
Uitwisselingsproject
Iedereen
De Buurt

ma, 22 ju
di, 23 judo 24 ju
wo, 23 ju VM
vr, 25 ju NM
di, 30 juni

Stuurgroep

Zwemmen
Zwemmen

Leefgroep 2
Leefgroep3 en 4
De vakantie begint om 12u

Strop
De Buurt

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 Lutje en
door Tim en Valérie (Julia).

DE HANDDOEKEN
Deze week wast Angie (Aëla, Django) de handdoeken.
Op 30 mei wassen Deborah en Rupert (Oscar) de handdoeken.

WELKE OUDERS MAKEN DIT WEEKEND
LEEFGROEP SCHOON?
In het weekend van 23 mei
Leefgroep 1
Aydin en Gülnaz (Selin)
Leefgroep 2
Canan en Salih (Ecem)
Leefgroep 3
Hava (Hassan)
Leefgroep 4
Els en Willem (Josse)

EN DE WEEK ERNA DE
In het weekend van 30 mei
Recaï en Catharina (Issaïah)
Osman en Nurcan (Cihan)
Peter en Mieke (Fons, Tuur)
Derviz en Belgin (Kardelen)

WAT GEBEURT IN DE LEEFGROEP?
Leefgroep 1 werkt verder aan de vaderdaggeheimen.
Leefgroep 2 begint uit te kijken naar de boerderij tweedaagse en heeft misschien ook al
wat geheimen...
Leefgroep 3 verwerkt wat inhouden van de zeeklas en oefent in met heel veel zin.
Leefgroep 4 rust nog wat uit en oefent in.
BEURTROLLERS:
De soepmakers op donderdag: ? of Claudia en vrijdag: Veerle (Korneel, Anna)
Op woensdag beurtrolt Mieke (Tuur, Fons)
Geef je door indien je op de ? kan beurtrollen. Dank alvast.
Beurtrol op andere dagen:

8u15- 9u40
12u10- 13u30

15u35- 16u30

donderdag
Jo
Chris
Ime (Lie, Rob)
Sareh
Vénel
Julie (Ciska, Anton)
Noortje (Bo, Sam)

Vrijdag
Jo
Chris
Uta (Lasse, Louis)
Vénel
?
Fien (Marie-Lou, Rosanne)

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.
donderdag
vrijdag
Marokkaanse bonenschotel,
Frietjes met gekookt eitje, sausjes en
komkommer met yoghurt-muntdip
rauwkost: van alles en nog wat!
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?
●

Sofie (Marthe) schonk glazen en papier aan De Buurt.

●

Gerda (Lena) en het naaiclubje maakten een nieuw kleed van Sneeuwwitje voor de
1ste leefgroep.

●

Mariëtte en Henri (buren) schonken koekjes voor de 3de leefgroep.

●

Hulja (Ecem en Irem) schonk koffiekopjes.

●

Valérie (Julia) en Katrien (Joke, Bas, Ico) zorgden voor kladpapier, waardoor we
goedkoper en milieubewuster kunnen afprinten en kopiëren.

●

Roland en Claudia verzorgden 40 mensen van de scholengemeenschap op de
algemene vergadering met hapjes en drankjes.

●

Inspringende beurtrollers: Lindsay (Owen), Menmun (Ensar, Azad) en Jo (Saar.

●

De vierde leefgroep kon genieten van drie daagjes natuur zonder bagage te hoeven
dragen, inkopen te doen, naar de bakker te gaan,... dankzij de hulp van Niels
(Lasse), Frank en Els (Flo), Frank (Mowgli), Koen (Ilias), Mieke (Roos), Xavier (Saar),
Mevliet (Irem), Nathalie (Guillaume), Hilde (Felix), Deborah (Oscar), Jo (Hillevi), Rudy
(Jonas), Fien (Marie-Lou), Frank (Olivia), Peter (Tuur, Fons), Steven en Katia (Rocco) en
Baziel (vrijwilliger JNM).

DE “WIST JE DAT-JES” VAN DE WEEK:
Waarschijnlijk heb je het al horen waaien. De tuin wordt volgend schooljaar omgevormd
tot een prachtige groene oase waar de kinderen naar hartenlust kunnen spelen.
Een aantal maanden terug hebben we met een groep enthousiaste ouders en begeleiders de
ideeën van de kinderen omgezet in een plan voor een groene en avontuurlijke tuin.
Dit plan werd bijgewerkt door een tuinarchitect (schoonzoon van Chris Nolf) en we
dienden een dossier in bij Stad Gent. We kregen een subsidie waarmee we onze plannen
kunnen realiseren.
We hebben echter nog enthousiaste ouders en veel helpende handen nodig om onze tuin te
verGROENen.
We nodigen jou dan ook graag uit op de volgende tuinvergadering op maandag 8 juni
van 20u tot 22u in het schuurtje.
Op deze vergadering bespreken we de plannen en bekijken we HOE we de werken zullen
uitvoeren.
Vele groene groeten en tot dan,
Het tuinteam
NIEUW
De laatste instappende kleuter dit schooljaar startte na Hemelvaart in de 1ste leefgroep
Anil Gürbüz, zoontje van Mustafa en Nazli. Welkom.

