De berichtenbrief
Vrijdag 24 januari 2014

KALENDER JANUARI/ FEBRUARI 2014
di, 28 jan

NM

Wanikan

Leefgroep 1

Minard

di, 28 jan

20u - 22u

Leefgroepvergadering 4de
leefgroep

Ouders leefgroep 4

De Buurt

wo, 29 jan

20u00

Stuurgroep

Leden en geïnteresseerden

za 01*02*14 20u30

GITANE: benefietfuif ten
voordele van De Buurt

Zo veel
mogelijk volk

Balzaal
Vooruit

ma, 3 feb

Facultatieve vrije dag:

wo,5 feb

VM

Zwemmen

Leefgroep 2

‘t Strop

wo, 5 feb

20u

Extra stuurgroep en rvb Vl.O.M.

Alle stuurgroepleden

De Buurt

do, 6 feb

19u45

Vormingsmoment

Begeleiders

vr, 7 feb

NM

Zwemmen

Leefgroep 3 en 4

Van Eyck

vr, 7 feb

16u30

Totaalspektakel 4de leefgroep

Ouders vierde leefgroep

‘t Schuurtje

ma, 10 feb

20u

Werkgroepje: een vernieuwde
website

Frank (Jesse), Jo, Johannes,
Dirk en Tim

Nog niet
bepaald

do, 13 feb

NM

Bezoek aan de oudjes

Leefgroep 1

Tempelhof

do, 13 feb

20u00

Infoavond

Geïnteresseerde
toekomstige ouders

De Buurt

Taaluitwisseling

Leefgroep 4

CouthuinGent

ma, 17 tot
vr, 21 feb

LET OP!!! GEEN SCHOOL

di, 18 feb

8u30

Medisch onderzoek

Jongsten leefgroep 2

CLB

wo, 19 feb

VM

Zwemmen

Leefgroep 2

’t Strop

do, 20 feb

VM

Zwemmen

Leefgroep 1

’t Strop

vr, 21 feb

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. Deze week nog heel wat 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 op maandag: Julie (Ciska, Anton), op dinsdag: Eva (Gust), op
donderdag: Lien (Kato) en op 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
Eva (Volker, Aki)
?

donderdag

Claudia
Lien (Kato)
?

Vrijdag

Claudia
Tamara (Janosh,
Leander)

Lindsay (Owen)

15u50- 16u30 Elza (Nini, Jitte)
?

Lindsay (Owen)
Dieter (Janosh,

Tom (Joke, Bas)
?

Deborah (Elise,
Oscar)

Leander)

IN DE PERIODE DECEMBER – JANUARI HEBBEN BEGELEIDERS 7
MIDDAGBEURTROLLEN EN 2 AVONDBEURTROLLEN MOETEN OVERNEMEN.
OP DE VOLGENDE STUURGROEP BEKIJKEN WE HOE HET
BEURTROLSYSTEM VERDER ZAL VERLOPEN.
gezocht voor de week nadien:
dinsdag 4 februari: 1 middagbeurtroller
donderdag 6 februari: 1 middagbeurtroller en 1 avondbeurtroller
DE HANDDOEKEN
Deze week wassen Kimete en Rushdie (Arend) de vuile handdoeken.
Volgende week zijn Kurbet en Kemal (Hilal, Irem) aan de beurt.

WAT GEBEURT IN DE LEEFGROEP?
Leefgroep 1 tast af bij de kinderen wat er leeft en verdiept zich in hun leefwereld.
Leefgroep 2 komt misschien wel tot een nieuw project??
Leefgroep 3 gaat van start met hun nieuwe project: we maken een website over de wereld, de
landen en hun fantasieverhalen
Leefgroep 4 start het productieproces voor het maken van een totaalspektakel

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

cannelloni gevuld
met gehakt in een
witte kaassaus

rijst, vol au vent en
worteltjes

pizza met paprika,
prei, tomatensaus,
gemalen kaas,
kippenwit...

zelfgemaakte Fish
sticks, verse tartaar,
prei en puree

pompoenslaatje:
pompoen, wortelen,
selderstengels,
koolrabi,
pijnboompitten,
zure room en
notenolie

appelslaatje:
appels, bleekselder,
mayonaise, witte
wijn, hardgekookt
eitje

salade Diane:
ijsbergsla, groene en
rode paprika, appelen,
sinaasappel,
pompelmoes, tomaten,
mayonaise, yoghurt,
gemberpoeder,

prei op Griekse wijze:
preistengels, groene
olijven, sjalot,
tomaten, knoflook,
witte wijn, koriander,
zwarte olijven

WELKE OUDERS MAKEN DEZE WEEK EN DE WEEK ERNA DE LEEFGROEP
SCHOON?
in het weekend van 23
januari

in het weekend van 1
februari

Leefgroep 1

Nadire (Ileysu)

Lief en Wim (Josse, Wout)

Leefgroep 2

Mieke en Filip (Klaas)

Filip en Mieke (Klaas)

Leefgroep 3

Ali en Hasibe (Cigdem)

Frank of Kristel (Titus)

EEN GEZELLIG KOPJE KOFFIE OF THEE
Deze week konden wij thee en koffie drinken op de gezondheid van Nathalie (Guillaume, Manon)
en De Buurt

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: Kimberly, Leentje (ex-ouder),
Jo ( Bram, Saar), Els (Flo, Mong), Niels (Lasse, Louis) en Mich (Maurice).



Een superdankjewel voor Martin (Ann D). Hij plaatste kabelgoten op het plafond in de
tweede leefgroep.



Lien (Kato) naaide rode gordijnen voor de kring in leefgroep 2, het is nu véél gezelliger
bij hen. Dank u Lien!



Dankzij Margo (Mingus) en ons Tania kon leefgroep 2 alweer gaan zwemmen.



Eva (Volker, Aki) die in de 3de en 4de leefgroep op luizencontrole ging. Op één
kinderhoofdje na zijn we daar luizenvrij. Blijven controleren dus.



Anne (Jesse) zat deze week in de rode vertelstoel van leefgroep drie.



Nadire (Ileysu) schonk een trampoline aan leefgroep 1.



Olivier (Guillaume) installeerde een computerscherm bij de jongsten van de 4de lfgr.



Leefgroep drie dankt alle ouders die tijd konden vrijmaken voor de
leefgroepvergadering. Het was een heel zinvolle avond.



Dank aan alle ouders die prijzen schonken voor de quiz.



Gauthier (Felix), Annick (Lolita, Mowgli), Jo (Bram, Saar) Josse, Cezar, Rocco, Lolita, Farah,
Nina, Lola-Lolita, Rawi, Jente, Elise, Tuur, Roland, Claudia, Anne, Vera, Tim, Dieter,
Raf, Judith, Hillevi, Kris en Johannes zorgden ervoor dat de quiz een gezellige avond
werd gevuld met vragen, hapjes en drankjes.



Klaas (broer Tim) Tom en Wouter (vrienden van Tim) staken een fantastische quiz in elkaar.
Dankjewel bollebozen.

HET “WIST JE DAT-JE” VAN DE WEEK:
De begeleiders organiseerden met vrienden de quiz ten voordele van de bosklas. Dankzij de
opbrengst hopen we zonder verlies in juni een weekje in Tieghem te vertoeven met de 3de en
4de leefgroep. Om het juiste bedrag te weten, moeten we nog een weekje geduld hebben. De
brouwer moet nog een correcte factuur opmaken.
Een dikke pluim: er waren 31 ploegen die deelnamen (ouders, vrienden, familieleden,
sympathisanten).
VERSLAG SCHOOLMEETING VAN VRIJDAG 17 JANUARI
Donderwolk: koekpapier op speelplaats.
Mededeling: maandag 3 februari geen school.
Vraag: gezocht, bezoekers voor nummer tien in de 8u40 show.
Pluim voor alle begeleiders, vrijwilligers en ouders die hebben geholpen met de quiz.
Pluim voor iedereen: wij hebben vorig jaar veel minder water verbruikt.

