De berichtenbrief
Vrijdag 24 oktober 2014

KALENDER november 2014
za, 25 okt t.e.m. zo 2 nov
ma, 3 t.e.m. 7
nov
wo, 5 nov
10u30- 11u50
wo, 5 nov
do, 6 nov

20u00
8u45– 09u30

ma, 10 nov
8u35 – 15u35
di, 11 nov
wo, 12- vr, 14
nov
wo, 12 nov
VM
wo, 12 nov
20u00- 22u30

Herfstvakantie
Week van ‘t Slaksken
Alle leefgroepen

De Wijk

Oudsten 3de en
jongsten 4de lfgr
Leefgroepvergadering
Ouders 4de lfgr
Toneelvoorstelling
Leefgroep 1 en
"Vroemtuut"
jongsten leefgroep 2
Naar het bos
Leefgroep 1
Vrijaf: wapenstilstand
Ontmoetingsdagen met de
Leefgroep 4
Franstaligen
Zwemmen
Leefgroep 2
Algemene vergadering en
Afgevaardigden van
raad van beheer van de
ouders en personeel
Vl.O.M
én geïnteresseerden

De Centrale

Van Eyck
De Buurt
De Buurt
Bij Tim

Levende muziek

vr, 14 nov
ma, 17 nov
do, 20 nov
vr, 21 nov

NM
20u00
20u00
20u00

Zwemmen
Leefgroepvergadering
Vormingsmoment
Etentje stuurgroep

wo, 26nov
do, 27 nov
vr, 28 nov

VM
VM
NM

Zwemmen
Zwemmen
Zwemmen

Leefgroep 3 en 4
Leefgroep 3
Begeleiders
Stuurgroepleden en
geïnteresseerden om
toe te treden
Leefgroep 2
Leefgroep 1
Leefgroep 3 en 4

De Buurt
Buurtcentrum
Brakel
Wallonië
Strop
De Buurt

Strop
Strop
Van Eyck

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 Olivier (Owen) en Lowieze.

DE HANDDOEKEN
Deze week wassen Koen en Margo (Ilias, Mingus) de handdoeken.
Op 8 november wassen Fien en Hannes (Marie- Lou, Rosanne) de handdoeken.

WELKE OUDERS MAKEN DEZE WEEK EN DE WEEK ERNA DE LEEFGROEP
SCHOON?
In de herfstvakantie

In het weekend van 8
november

Leefgroep 1

Tom en Katrien (Ico)
Lief en Wim (Josse en Wout)

Tim en Valerie (Julia)

Leefgroep 2

Ime en Pieter (Rob, Lie)
Mehmet en Elif (Melih)

Dankwa en Lawrence (Amazing)

Leefgroep 3

Nele en Bart (Luna)

Fien en Hannes( Rosanne)

Els en Frank (Mong)
Zibel en Tayfun (Naz)
Kristel (Titus)
Leefgroep 4

Frank (Titus)
Kimete (Arend)

Leen (Ilayda)

WAT GEBEURT IN DE LEEFGROEP?
Leefgroep 1 dompelt zich onder in de week van ’t slakske
Leefgroep 2 gooit zich in de week van ‘t slakske.
Leefgroep 3 doet het graag traag én in FLUO. Toet, tring,leefgroep drie komt ook op straat.
Leefgroep 4 doet verschillende activiteiten samen met de andere wijkscholen om de wijk
verkeersveiliger te maken.
BEURTROLLERS:
De soepmakers zijn op maandag: Lien (Lena) , dinsdag: Bianca , donderdag: Angie (Aëla,
Django) en op vrijdag: Veerle (Anna, Korneel)
Op woensdag beurtrolt Margo (Ilias, Mingus) ondersteund door Vénel
Beurtrol op andere dagen:
Uren
maandag
8u15 - Julia
8u40
12u40- Chris
Bianca
13u30
Vénel
Claudia
15u50 - ?
?
16u30

dinsdag
Jo

donderdag
Jo

vrijdag
Jo

Chris
Iris (Tuur)
Anja (Ito)
Bianca
Vénel

Chris
Ime (Lie, Rob)
Vénel
Eda

Chris
Tamara (Janosh,

Nele (Jonas, Luna)
Elza (Nini, Jitte)

Julie (Anton, Ciska)
Tom (Joke, Bas, Ito)

Kurt (Lili)

Leander)

Vénel
?

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
dinsdag
Gevulde paprika: Loempia met kip, rijst,
couscous, ui, prei, zoetzure saus,
wortel en kaas.
komkommersla
Sla en witloof

donderdag
Lasagne met
veggiegehakt.
Chinese koolsla

vrijdag
Gratin van aardappelpompoenpuree, paprika
tomatensla en sjalotjes

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?
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Het is super dat Elif (Kayra en Melih) haar taak om de E.H.B.O.-kist bij te
houden en zo nodig aan te vullen zo nauwgezet opneemt! Dankjewel.
Roland en Claudia brachten het leeggoed terug naar de winkel. Ook het
gerief van de kelder voor Hand in Hand brachten ze weg.
Roland en Claudia ondernamen met Vénel volgende klussen: deurpomp
aan w.c.-deur installeren, verder werken aan de betegeling rond de
zandbak en afvoerbuizen in de tuin schoonspuiten en kelder opruimen.
Roland en Claudia voor het wekelijks lezen met de kinderen van de 3de lfg
Anne (Jesse) leende haar hogedrukreiniger uit.
Claudia kopieert steeds de berichtenbrieven en vult elke week het
beurtrolrooster aan in de berichtenbrief,
Kris C, Chris N, Jo, Lowieze en Vénel ruimden de feestkelder op.
Agnes (buurtbewoonster) heeft samen met Joke, Felix en Irem tochthonden
gemaakt. Zo kan de koude niet meer langs kieren naar binnen dringen.
Eva, Ann en Jo deelden samen met Saar, Roos, Djuna, Nini en Hilal soep
uit op de dag van de armoede.
Kris C ordende samen met Vénel, Fatimeh en Bianca borden, glazen en
soepkommen in de kelder.
Nadyre (Ileysu) deed veel, maar verkiest onzichtbaar te blijven.
De tweede leefgroep bedankt iedereen die z’n steentje bijdroeg aan het
geslaagd dierenproject!
Rudy (Hanne en Jonas) en Vénel reinigden de platte daken, poetsten de
koepels en ramen van ‘t Schuurtje én de koepels van de keuken.
Niet alleen in het onderwijs, maar ook in de horeca wordt hard gewerkt! Het
restaurant van leefgroep drie vorige week draaide op volle toeren dankzij de hulp
van Kristel (Titus), Julie (Ciska) ,Elza (Jitte), Mieke (Nel), Elif (Kayra), Lien (Kato),
Karolien (Louis), Christine en Hans (oma en opa Tuur), Eva (Gust), Nathalie (Manon),
Pieter (Louis), Lief (Josse en Wout), Oma Marleen (Louis), onze vrijwilligers Lien,
Chris Nolf en Kris C, maar ook onze collega’s, Vénel, Hillevi, Jo, Johannes,
Anne en ja zelfs Vera (oud-ouder), want zij zorgde voor de bloemen. Tot slot willen
we allen bedanken om zo talrijk aanwezig te zijn op dit eindproduct.

GEZOCHT en GEVRAAGD
 De schorten van leefgroep 2 zijn nog steeds niet terug!!!
 Wie kan het nieuwe rolgordijn in de tweede leefgroep bevestigen boven de
zijdeur?
DE “WIST JE DAT-JES” VAN DE WEEK:
De Buurt verbouwt/renoveert: op woensdag, 22 oktober werden de gesloten
enveloppes met offertes van aannemers die de verbouwingswerken aan dak en
uitbouw vierde leefgroep willen doen, geopend. De aannemer die als goedkoopste
uit de bus komt, zal de verbouwingswerken mogen uitvoeren. Eerst moet het
Agentschap voor Infrastructuurwerken van het Gesubsidieerd Onderwijs zijn
goedkeuring geven. Dat duurt 2 tot 4 maanden. De werken zouden dan moeten
doorgaan in de paasvakantie.

NIEUWE KLEUTERS na de herfstvakantie
Conan Heeren, zoontje van Stef en Arian
Ito Pyliser, zoontje van Anja en Christophe
Jullie zijn allen van harte welkom!

