De berichtenbrief
Vrijdag 25 oktober 2013

KALENDER OKTOBER - NOVEMBER 2013

za, 26 oktzo, 3 nov

Herfstvakantie

di, 5 nov

15u-18u

Vormingsmoment

Begeleiders

De Buurt

wo, 6 nov

20u00

Leefgroepvergadering

Leefgroep 2

De Buurt

Vrijaf: Wapenstilstand

Iedereen

ma, 11 nov
di, 12 nov

20u00

Leefgroepvergadering

Leefgroep 3

De Buurt

wo, 13 nov

VM

Zwemmen

Leefgroep 2

‘t Strop

do, 14 nov

20u00

Leefgroepvergadering

Leefgroep 4

De Buurt

vr, 15 nov

NM

Zwemmen

Leefgroep 3 en 4

Van Eyck

Ontmoetingsdagen

Leefgroep 4

Sint-Joris-Weert

18,19,20
nov
di, 19 nov

VM

Medisch onderzoek

Jongsten leefgroep 3

De Buurt

di, 19 nov

10u15

Toneel: “Menskens”

Leefgroep 1

De vieze gasten

do, 21 nov

NM

Bezoek aan de senioren

Leefgroep 1

Tempelhof

do, 21 nov

20u00

Stuurgroep

Leden en
geïnteresseerden

Bij Petra

za, 23 nov

20u00

Keukenfuif

Iedereen

De Buurt

di, 26 nov

VM

Medisch onderzoek

Middengroepers
leefgroep 4

CLB

wo, 27 nov

VM

Zwemmen

Leefgroep 2

‘t Strop

wo, 27 nov

20u00

Algemene vergadering
Vl.O.M

Dieter, Jo, Anne, Lut,
Evert, Dirk, Petra,
Katrien DM

De Buurt

do, 28 nov

VM

Zwemmen

Leefgroep 1

‘t Strop

vr, 29 nov

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.
Wie wil een geel vraagteken vervangen door 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: Olivier (Owen), op dinsdag: ? , op donderdag: Angie (Aëla, Django)
en op vrijdag: Veerle (Anna, Korneel)
Woensdag is Mieke (Tuur, Fons) de beurtroller.
Beurtrol op andere dagen:
Uren

maandag

7u45- 8u40

Roland en Claudia Roland en Claudia Roland en Claudia Roland en Claudia

dinsdag

12u10- 13u15 Claudia
Iris (Tuur)
?

donderdag

Claudia
Eva (Aki, Volker)

Claudia
?
?

vrijdag

Claudia
Tamara (Janosh,
Leander)

?
15u50- 16u30 Annelies (Lind, Finn) ?
?
?

Tom (Joke, Bas)

?

Els (Flo, Mong)

En nog verder in de toekomst zoeken we nog een beurtroller op dinsdag, 12 november
‘s middags, op donderdag, 14 november voor ‘s avonds en op vrijdag, 15 november ook voor ‘s
avonds.
WARME MAALTIJDEN: als je warm blijft eten, betaal je de dag zelf of koop je een

5- of een 10-beurtenkaart.
Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag kan je het slaatje apart verkrijgen voor
2 euro.
Maandag
Vleesbrood met
warme kriekjes en
gekookte
aardappelen,
bijgerechtje: slaatje

Dinsdag
Italiaans rosbief
met pasta

Donderdag
Gevulde
pannenkoeken met
ricotta en spinazie
op een
tomatensausbedje
en toegestopt met

Vrijdag
Koude rijstsalade met
perzik gevuld met
tonijn, gekookt eitje,
sla, tomaat...

witte kaassaus
rauwkost op
aanvraag:
carpaccio van
radijsjes,
courgettes,
bloemkool,
pastinaak, rode
biet, overgoten met
vinaigrette

rauwkost op
aanvraag:
slaatje van erwtjes,
tomaat, meloen,
munt..

rauwkost op
aanvraag:
Griekse salade:
spinazie, olijven,
gegrilde aubergine,
pistachenoten,
vijgen..

rauwkost op aanvraag:
sla, tomaat, ui, perzik,
...

WELKE OUDERS MAKEN DE LEEFGROEP SCHOON ?

Leefgroep 1: Nadire (Ileysu)
Leefgroep 2: Gulnaz en Celal (Belfin) en Niels en Uta (Lasse)
Leefgroep 3: Nathalie en Olivier (Guillaume), Iris( Tuur), Anne en Frank (Jesse)
Leefgroep 4: Rushdi en Kimete (Arend), Petra( Rawi), Rupert en Deborah (Elise, Oscar)

WAT GEBEURT IN DE LEEFGROEP?

Leefgroep 1 heet Julia, Jens en Moris van harte welkom en werkt nog verder met de
herfstmaterialen.
Leefgroep 2 kijkt uit naar een nieuw project… wie weet wat het wordt?!
Leefgroep 3 oefent nog een weekje in en verwelkomt de stagiair Robben, die tijdens
het inoefenen bij de jongsten zal meewerken.
Leefgroep 4 oefent nog even in en bereidt de ontmoetingsdagen voor.

DE HANDDOEKEN
Deze week wassen Rupert en Deborah (Elise, Oscar) de vuile handdoeken.
In het verlengde weekend van 11 november zijn Hilde en Gauthier (Felix) aan de beurt.

EEN GEZELLIG KOPJE KOFFIE OF THEE
Deze week konden wij thee en koffie drinken op de gezondheid van Mieke (Tuur, Fons).

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 van vorige en deze week waren Anne,
Leentje (oud ouder), Filip (Ciska en Anton), Frank (Olivia en Cezar), Els (Mong en Flo), Katia
(Rocco), Nadire (Ileysu), Raf, Lutje, Robben (stagiair) en Kurt (Lili).

● Farid (Youssef) schonk strips en leesboeken voor de vierde leefgroep.Dank aan Hilde
(ex- zwemleerkracht) en Roland en Claudia die mee gingen zwemmen met leefgroep 3.
● Tien (Jente), want zij schonk blauwe handdoeken
● Leen (Ilayda), zij waste na het project van leefgroep 3 de gebruikte handdoeken.
● Eva (Volker, Aki) voor het opsporen van luizen en neten. De luizencontrole was nodig,
want het kleine ongedierte is er weer. Wie de ongevraagde bezoekers mee bracht,
kreeg een briefje mee, een folder met informatie en een nuttig voorwerp om die
ongewenste beestjes weg te krijgen.
● Nadire (Ileysu), Bobonne (Sus), Lindsay (Jens) en Valerie (Julia) begeleidden leefgroep 1
naar het bos.
● Marieke (Maurice) zorgde als invallende soepbeurtroller voor de verse soep op
donderdag.
● Opa (Maurice) maakte lekkere kabouterpannenkoeken.
● Koen (Ilias) zat in de vertelstoel van leefgroep 3.
GEZOCHT 1: nieuw lid van werkgroep ‘luizenpreventie’
Wat en waarom?
Deze groep ouders probeert de school luizenvrij te houden door
regelmatig controlemomenten te organiseren en bij uitzondering door te
behandelen. Zij helpen andere ouders om hun kinderen luizenvrij te krijgen of te houden door
informatie te geven over behandelingsmethodes, bijv. demonstratie van de nattekammethode,
informatie in nieuwsbrief,...
Wie?
Eva (Volker en Aki) en Deborah (Elise en Oscar) zijn al lang lid van deze werkgroep en kennen de
knepen van het vak. Deborah (Elise, Oscar) kan niet langer de trouwe compagnon van Eva zijn,
maar wordt wel héél erg bedankt voor haar lange dienst.
Eva zoekt nu een andere ouders als ondersteuning, want vele handen maken het werk licht. In dit
geval ‘vele ogen’, hoe meer ouders er zijn om te controleren, hoe sneller (en regelmatiger) alle
kinderkopjes gecontroleerd kunnen worden. Daarom een warme oproep om je op te geven voor
dit werkgroepje. Spreek Jo, Eva of Anne aan.
GEZOCHT 2
Op 17 januari organiseren leefgroep 3 en 4 naar goede, oude
gewoonte een quiz.
Heb je thuis nog leuke prijzen, breng die dan gerust naar school. Zo
wordt het een leuke quiz voor alle deelnemers.

HET “ WIST JE DAT-JE” VAN DE WEEK: Eeuwig jong?

Op 6.11.13 kan je Pedro De Bruyckere beluisteren die even stil staat bij het
leven van kinderen en jongeren en hun tijdsbesteding, de mogelijke gevolgen van scherm- tijd
(negatief én positief) en de ‘vrije tijd’ die school kan zijn.
Pedro de Bruyckere is onderzoeker en pedagoog aan de Arteveldehogeschool in Gent en
verdiept zich al jaren in de leefwereld van jongeren en is een zelfverklaarde verslaafde
aan populaire cultuur.
Waar: Miry Concertzaal, Hoogpoort 64, 9000 Gent om 20 uur
Toegang gratis, iedereen welkom!
meer info: www.studiumgent.be

