De berichtenbrief van vrijdag 25 september 2015

KALENDER september/ oktober
ma, 28 sep
di, 29 sep
wo, 30 sep
wo ,30sep
do, 1 okt
do, 1 okt
do, 1 okt
ma, 5 okt

di, 6 okt
di, 6 okt
woe, 7 okt
woe, 7 okt

ma, 12 okt
wo, 14 okt

Facultatieve vrije dag
Pedagogische studiedag voor begeleiders, de kinderen hebben een vrije dag
VM
Zwemmen
LG2
Strop
20u
Stuurgroep
Stuurgroepleden &
Bij Petra
geïnteresseerden
VM
Zwemmen
LG1
Strop
13.30u Toneel: Woesj
LG2
De Centrale
20u00 Vorming over opvoeding en
LG1 en 2
De Buurt
leefgroepvergadering om 21u00
15u00
Vormingsmoment Telraam (De
Begeleiders
De Buurt
school voor de kinderen duurt tot
15u35.)
10u15 Theatervoorstelling Menskens
LG2 en jongsten
Arca
LG3
20u00 Leefgroepvergadering
LG 3
De Buurt
VM
Medisch onderzoek
Oudsten LG3
20u00 Vl.O.M-vergadering
Anne, Lut, Tim,
De Weide
Jo, Margo,
Katrien, Evert
20u00
Vorming: “Groot worden gaat
Iedereen
De Buurt
vanzelf, luisteren niet altijd”
9u30
Toneel: Koekoeksprook.
LG1
De Centrale

do, 15 okt
do, 15 okt

VM
13u30

Zwemmen
Compagnie Barbarie

vr,16 okt
ma, 19 okt

NM
Vanaf
8u40

Zwemmen
Start voorrangsperiode inschrijving
kleuters
Tuinwerk- en schilderweekend met
gezellige herfstdrank
Ontmoetingsdagen

za, 24- zo
25 okt
ma, 26- wo
28 okt
di, 27 okt

20u00

wo, 28 okt
do, 29 okt
do, 29 okt

VM
VM
20u

Voorbereiding feest 40 jaar De
Buurt
Zwemmen
Zwemmen
Stuurgroep

vr, 30 okt

NM

Zwemmen

LG1
Jongsten en
middengroepers
LG3
LG3 en 4
Broertjes en zusjes
geboren in 2014
Iedereen
LG4
Iedereen die er
zin in heeft
LG2
LG1
Stuurgroepleden &
geïnteresseerden
LG3 en 4

Strop
Larf!

De Buurt
De Buurt
De tuin en
LG4
Merelbeke
De Buurt
Strop
Strop
Bij Petra
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?
DE HANDDOEKEN
Deze week wassen Dervis en Belgin (Kardelen) de handdoeken. Volgende week is het de
beurt aan Nathalie en Olivier (Guillaume).
WELKE OUDERS MAKEN DIT WEEKEND EN DE WEEK ERNA DE
LEEFGROEP SCHOON?

Leefgroep 1
Leefgroep 2
Leefgroep 3
Leefgroep 4

In het weekend van 26
september
Gülnaz en Aydin (Selin)
Marieke en Mich (Maurice)
Celal en Gülnaz (Belfin)
Deborah en Rupert (Oscar)

In het weekend van 3
oktober
Tom en Noortje (Sam)
Wille (Tinus)
Lisa en Zou Zou (Lucia)
Ward en Mieke (Roos)

WAT GEBEURT IN DE LEEFGROEP?
Leefgroep 1 werkt verder rond kleuren en herfst.
Leefgroep 2 gaat aan de slag met de geraapte appels
Leefgroep 3 oefent in en kiest donderdag een nieuw project.
Leefgroep 4 krijgt de smaak te pakken.
BEURTROLLERS
De soepmakers zijn op donderdag: Barbara en op vrijdag: Veerle (Anna, Korneel)
Op woensdag beurtrolt: Mieke (Fons)
Geef je door indien je op de ? kan beurtrollen. Dank alvast.
maandag

dinsdag

geen school

geen school

8u15- 9u40
12u10- 13u30

donderdag
Jo
Chris
Sareh
Joannes
Karolien (Sus,Louis)

vrijdag
Jo
Chris
Sareh
Joannes
Tamara
(Janosh, Leander)

15u35- 16u30

Ime (Lie, Rob)
Noortje (Bo, Sam)

Lieve
(Josse,Wout)

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
Pompoencurry, rijst en rode bietjes,
komkommer met yoghurtdip

vrijdag
Kippenworst met aardappel en appelperenmoes, paprikasla

DE ONZICHTBARE RUBRIEK
Er gebeurt veel in de school, dat zie je. Maar er gebeurt ook veel dat je niet ziet!







De inspringende beurtrollers van vorige week: Zibel (Naz), Jo (Saar), Johannes.
De eerste leefgroep kon appels plukken dankzij Eva, Charlotte (Boris),
Charlotte (Achille), Stijn (Stan) en de oom van Anil.
Eva (Gust, Tine) naaide de handdoeken aan elkaar zodat ze in de
handdoekhouder passen die Roland maakte.
De kinderen worden volop met fruit verwend: elke dag wordt voor elke
leefgroep het fruit gewassen én gesneden door onze vrijwilligers: Meryam,
Barbara en Joannes. Zo eten de kinderen elke dag van verschillende soorten
fruit. Een grote dankjewel aan deze vrijwilligers
Lien (Lena) en Belgin (Yasin) om een matrasje te schenken aan de tweede
leefgroep.

GEZOCHT
Leefgroep 2 wil graag appelsap maken dinsdag. Heb jij een sapcentrifuge die we mogen
lenen? Wil je ze binnensteken in de tweede leefgroep? We bedanken jullie al op
voorhand!
DE “WIST JE DAT-JES” VAN DE WEEK:
 Vrijwilligers
Goed voor Danny, want hij vond werk. Voor ons allemaal betekent het een vrijwillige
beurtroller minder. That’s life. Misschien kan jij je wel eens vrijmaken voor een
middagbeurtrol?
Goed voor ons en voor Jo(annes): zijn vrijwilligerscontract wordt verlengd tot aan de
kerstvakantie.


Wie is verantwoordelijk voor het schoonhouden en het schoonmaken van
onze school?
Iedereen (dus personeel, ouders, kinderen, vrijwilligers) is verantwoordelijk voor een
propere school. Dit houdt in dat iedereen ervoor zorgt geen rommel te maken of achter
te laten, opkuist wat hij vuil gemaakt heeft, respect heeft voor het poetswerk dat anderen
uitvoeren.
Aan jullie, ouders, vragen we om je koffiekop in het rek van de vaatwasmachine te
zetten, om je kinderen aan te sporen het speelgoed op te ruimen in de keuken, hun kledij,
zwemgerief en boterhammendoos mee te nemen naar huis. Met dank.
 40 jaar De Buurt!
Inderdaad reden om te feesten. Het wordt een écht feestweekend: 23 en 24 april. Noteer
de data alvast in je agenda. Zin om mee te organiseren, achter de schermen mee te
werken, te brainstormen,....? Op dinsdagavond 27 oktober steken we onze hoofden bij
elkaar. Spreek gerust Jo aan indien je jouw spetterend idee al eerder wil delen.



ACTIE-ACTIE-ACTIE-ACTIE-ACTIE-ACTIE-ACTIE-ACTIE-ACTIE-ACTIE-ACTIE-

dress 2
impress

ACTIE

GROTE VERKOOP 2deHANDS KINDERKLEDING
> Noteer in je agenda:
Verkoop kinderkleding op vrijdag 30 oktober vanaf 15.30u in de tuin.

OPROEP

kinderkleding maat 92-164

Wij zijn nog op zoek naar
Alles is welkom: zomer- en winterkledij, jassen, schoenen, zwembroeken, mutsen,…

> Stop de kleren in een doos of zak en zet ze in de hal bij het bordje
‘dress 2 impress’
De opbrengst gaat naar de school en wat overblijft van kleding gaat naar
vluchtelingenwerk.
Wij hopen op heel veel kleren, bedankt alvast voor je bijdrage!
Groeten van het dress2impress-team
Karolien, Judith, Ime en Tamara.
ACTIE-ACTIE-ACTIE-ACTIE-ACTIE-ACTIE-ACTIE-ACTIE-ACTIE-ACTIE-ACTIE-ACTIE-ACTIE

