De berichtenbrief vrijdag 24 april 2015

KALENDER april- mei 2015
za, 25zon, 26 ap
ma, 27 ap
di, 28 ap
wo, 29 ap
wo, 29 ap
wo, 29 ap
do, 30 ap
vr, 1 mei
ma, 4 mei

9u- 16u

Klussenweekend onder leiding van Ouders, vrijwilligers,...
drie mama’s: Uta, Anne, Margo en
Claudia
16u15
Start to run
Leefgroep 4
VM
Zwemmen
Leefgroep 2
9u00
Start to run
Leefgroep 4 en ouders
20u00
Vormingsmoment rond taalbeleid Begeleiders
NM
Bezoek aan de senioren
Leefgroep 1
Vrije dag
20u00
Stuurgroep
Stuurgroepleden en
geïnteresseerden
di, 5 mei Hele dag Sportdag
Leefgroep 3
wo, 6 mei 20u-22u Infovergadering:
Voor alle ouders van alle
1. De verbouwingen en
leefgroepen, voor alle
nieuwbouw vanaf 9 juni
geïnteresseerden
2. Nederlands en thuistaal op
school en thuis
di, 12 mei 10u15
Toneel HUT
Leefgroep 2
di, 12 mei 13u30
Toneel HUT
Leefgroep 1
wo, 13
VM
Zwemmen
Leefgroep 2
mei
do, 14 en
Vrijaf: Hemelvaart en brugdag
vr, 15 mei
ma, 18 Zeeklas
Leefgroep 3
vr 22 mei
di, 19 mei 13u30
Kundabuffi
Leefgroep 1 en de
senioren
di, 19 mei 20u00
Algemene vergadering Fopem
Leden en geïnteresseerden
vr, 22 mei Hele dag Sportdag
Leefgroep 4
ma, 25 en
Geen school. Pinkstermaandag en facultatieve vrije dag.
di, 26 mei
wo, 27
VM
Zwemmen
Leefgroep 2
mei
do, 28 mei 20u00
Infovergadering over de tuin
Iedereen
vr, 29 mei NM
Zwemmen
Leefgroep3 en 4

De Buurt

Baudelopark
Strop
Baudelopark
De Buurt
Tempelhof
Bij Anne
Tolhuis
‘t Schuurtje
van Roland
in De Buurt

Minard
Minard
Strop

Oostende
Vredeshuis
De Buurt
Blaarmeersen

Strop
De Buurt
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 Gentil en
Diane (poetskoppel op rust) en Karolien (Sus en Louis)
DE HANDDOEKEN
Deze week wassen Lindsay en Olivier (Owen)
Op 30 april wassen Mich en Marieke (Maurice) de handdoeken.

WELKE OUDERS MAKEN TIJDENS DE VAKANTIE EN DE WEEK ERNA DE
LEEFGROEP SCHOON?
In het weekend van 25 april In het weekend van 1 mei
Leefgroep 1 Nadiré (Ileysu)
Wille of Eliane ( Loes)
Leefgroep 2 Memnum en Ramazan (Azad) Kurt en Jasmien (Lili)
Leefgroep 3 Lieve en Wim (Josse en Wout)
Dieter en Tamara (Janosh)
Leefgroep 4 Hilde en Gauthier (Felix)
Bart en Annelies (Lind)
WAT GEBEURT IN DE LEEFGROEP?
Leefgroep 1 werkt verder aan de moederdaggeheimen.
Leefgroep 2 sport dat het een lieve lust is!
Leefgroep 3 oefent in met heel veel zin.
Leefgroep 4 loopt ongeveer 150 km!
BEURTROLLERS:
De soepmakers zijn op maandag: Lien (Lena) , dinsdag: Bianca of Claudia en donderdag:
Eva (Gust, Tine)
Op woensdag beurtrolt Mieke (Tuur, Fons).
Geef je door indien je op de ? kan beurtrollen. Dank alvast.
Beurtrol op andere dagen:
maandag
8u15- Kris
9u40
12u10- Chris
13u30 Sareh
Vénel
Noortje (Bo, Sam)
Myriam (Kevin)

dinsdag
Jo

donderdag
Jo

Chris
Sareh
Vénel
Els (Josse)

Chris
Sareh
Vénel
Ime (Lie, Rob)
Katia (Rocco)

15u35- Mieke (Nel, Klaas)
16u30 ?

Rudy (Jonas, Hanne) Annelies (Moris)
Mieke (Tuur, Fons) ?

vrijdag
geen school

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
Riet kookt : omelet
met spinazie,
prinsessenboontjes
in tomatensaus,
bulgur, sla en
worteltjes

dinsdag
Chili con
veggiegehakt,
komkommer met
yoghurtdip

donderdag
Couscous met
kalkoenblokjes en
erwtjes, courgette
en tomatenslaatje

vrijdag
1 mei……...

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 Iris (Tuur), Ozlem (Osman) en Jo.
● Claudia en Roland organiseerden een fantastisch paasontbijt en ‘s avonds een
gezellige afsluiter van de tweede trimester met drankjes en vers gebakken wafels.
Nadiré (Ileysu), Özlem (Osman), Menmum (Ensar, Azad), Hillevi, Pieter (Louis, Sus) en
Johannes hielpen mee. Ook Lind hielp zeer flink mee met ‘de opstand’. De winst
is 130 euro voor de wafels. Allen bedankt.
● Nadiré (Ileysu) en Özlem (Osman) gaven de keuken eens een goede beurt.
● Claudia en Roland zorgden voor de vissen en jonge plantjes van de tweede
leefgroep! Jullie zijn hiervoor echt bedankt! Ook om de keuken en het schuurtje
klaar te zetten en hapjes en drank voorzien tijdens vergaderingen.
● Bianca ging fruit kopen voor de tweede leefgroep. Dankjewel!
● Sareh en Fatimeh (vrijwilligsters) bedanken we voor hun tolkwerk. Zij spreken
Perzisch en konden zo vertalen voor de ouders van Ilyas Rahimi uit Afghanistan.
● Sareh (vrijwilligster) hielp mee bij het opruimen van het project ‘VENSTERS’
● Vénel is de duizendpoot die beurtrolt, de tuin veegt, de leefgroepen en het
secretariaat ondersteunt. We zijn heel blij dat hij trouw op post blijft.
● Ime en Pieter (Lie, Rob) om met hun aanhangwagen om de ijskast te gaan bij Noortje
(Bo, Sam)

● Valerie en Tim (Julia) schonken koffietasjes en thee.
● Gerda (oma Lena) haakte groenten en fruit voor leefgroep 1.
● Het Turkse kinderfeest werd tot in de late uurtjes voorbereid door Özlem (Osman),
Aysedudu (Osman),Memnum (Azad), Mati (Azad), Gurbet (Hilal), Canan (Irem), Nadire
(Ileysu), Done (Ileysu), Belgiz (Esma), Zehra (Esma), Hulya (Irem), Havva (Hassan), Sibel
(Ildem) en Jo. Donderdag werden zij geholpen door Claudia, Elif (Kayra), Chris,
Tania en Bart. Ook aan iedereen die erbij was, BEDANKT!
HET “WIST JE DAT-JE” VAN DE WEEK: de verbouwingswerken starten
Vanaf 9 juni gaan grote verbouwingswerken van start. Wat zal dat voor de school
betekenen? Wordt de hele tuin afgesloten? Kan de vierde leefgroep verder op school
blijven? Wat wordt precies aangepakt? Hoeveel zullen die werken kosten en wie betaalt
de factuur? Wanneer zullen de werken klaar zijn?... Misschien heb jij nog andere vragen.
Je krijgt er antwoord op tijdens de infovergadering op 6 mei in De Buurt. Welkom.
NIEUW OP DE WERELD


Martha, zusje van Maurice en dochtertje van Marieke en Mich, is geboren op 17
april. Heel veel gelukwensen.

EN NIEUW OP SCHOOL
Na de paasvakantie zijn er drie jongetjes bijgekomen in de 1ste leefgroep:




Ilyas Rahimi (°2011), zoontje van Ajmal en Sukriya
Mo Lagae (°2012), zoontje van Nicolas en Jelle
Noble Adusei (°2012), zoontje van Lawrence en Dankwa en broertje van Amazing

