De berichtenbrief
Vrijdag 28 maart

KALENDER APRIL 2014
ma, 31 ma

20u00

Vormingsmoment

Begeleiders

Jo

di, 1 ap

11u00

Skype-sessie met de schepen
van onderwijs, opvoeding en
jeugd

Leefgroep 4

De Buurt

wo, 2 ap

VM

Zwemmen

Leefgroep 2

’t Strop

do, 3 ap

16u15-17u15

Start to run training

Leefgroep 4 en Jo

Baudelopark

vr, 4 ap

vm

Paasontbijt

Leefgroep 1,3 en 4

vr, 4 ap

NM

Zwemmen

Leefgroep 3 en 4

vr, 4 ap

15u35

Feestelijke afsluiting van het
2de trimester met een
oliebollenfestijn

Iedereen

Van Eyck
De Buurt

za, 5 t.e.m. ma 21 april : Paasvakantie, maar op 7, 8 en 9 april van 9u-15u: grote kuis in de keuken van
De Buurt. Veel handen maken het werk licht. Kom je ook een uurtje helpen?
di, 22 ap

20u00

Vormingsmoment

Begeleiders

do, 24 ap

NM

Bezoek aan de senioren

Leefgroep 1

Tempelhof

do, 24 ap

16u15-17u15

Start to run training

Leefgroep 4 en Jo

Baudelopark

vr, 25 ap

9u00

Koffieklets

Iedereen

De Buurt

za, 26 ap

19u 30

Feest met Rupert

Iedereen

De Buurt

ma, 28 ap

VM

Bezoek aan de
kinderboerderij

Leefgroep 1

De Campagne,
Drongen

di, 29 ap

20u00

Leefgroepvergadering

Leefgroep 3

De Buurt

wo, 30 ap

9u00-11u30

Start to run

leefgroep 4

Baudelopark

wo, 30 ap

VM

Zwemmen

Leefgroep 2

do, 1 mei en
vr 2 mei

Vrijaf: Dag van de arbeid en
facultatieve vrije dag

’t Strop

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 nog 7 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 maandag, Fien (Marie-Lou, Rosanne), dinsdag: Liza (Lucia), donderdag:
Marleen (oma Lasse, Louis) en vrijdag: Veerle (Anna, Korneel)
Woensdag is Mieke (Tuur, Fons) de beurtroller.
Beurtrol op andere dagen:
Uren

maandag

dinsdag

donderdag

vrijdag

7u45 8u40

Roland en Claudia

Roland en Claudia

Roland en Claudia

Roland en Claudia

12u30 13u30

Claudia
Jo (Bram, Saar)
?
?

Claudia
?
?
?

Claudia
Tom (tot 12.40)
Myuzgyan

Tamara (Janosh,

(vrijwilligster)

Leander)

Sabrina (Tirza, Djuna)
?

Hannelore (Baziel)
15u50 16u30

Els (Flo, Mong)
Iris (Tuur)

Rudy (Jonas,
Hanne)

Lindsay (Owen)
Menmum (Ensar,

Dieter (Janosh,

Azad)

?

Leander)

gezocht voor de week na de paasvakantie:
dinsdag 22 april: 2 middagbeurtrollers en 1 avondbeurtroller
donderdag 24 april: 2 middagbeurtrollers
vrijdag 25 april: 1 middagbeurtroller en 1 avondbeurtroller
EEN GEZELLIG KOPJE KOFFIE OF THEE
Deze week konden wij thee en koffie drinken op de gezondheid van de onzichtbare schenker en
De Buurt
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
pasta, roomsaus,
worteltjes, broccoli,
kippengehaktballetjes

Dinsdag
stoofpotje van
aardappelen, prei,
kalkoenblokjes,
wortelen, raapjes,...

Donderdag
witloof/ wortelen
gewikkeld in ham
met witte kaassaus
met puree

Vrijdag
geen warm eten

rauwkost
appelsien, rode ui,
blauwe schimmelkaas,
sla en sausje

rauwkost
ei, sla, olijfolie,
citroensap, croutons
ansjovis, Parmezaan

rauwkost
komkommer, ui,
tomaat, olijven, maïs
blokjes kaas en sausje

vanaf 15.30
oliebollenbak

WELKE OUDERS MAKEN DEZE WEEK EN DE WEEK ERNA DE LEEFGROEP
SCHOON?
In het weekend 29 maart

In de paasvakantie

Leefgroep 1

Ramazan en Memnum (Azad)

Ercan en Gökül (Cenk)

Leefgroep 2

Hulia en Egem (Ecem)

Alexander en Nadya (Nur)
Hulya en Murat (Ecem)

Leefgroep 3

Koen en Margo (Ilias)

Els en Frank (Flo)
Abdul en Özlem (Osman)
Canan en Salih (Irem)

Leefgroep 4

Mevlit en Sibel (Irem)

Björn of Sabrina (Tirza, Djuna)

DE HANDDOEKEN
Deze week Wim en Veerle (Anna, Korneel) wassen de vuile handdoeken.
Tijdens de paasvakantie wassen Lawrence en Dankwa (Everlasting, Amazing) de handdoeken.
WAT GEBEURT IN DE LEEFGROEP?
Leefgroep 1 laat de paasbloemen bloeien.
Leefgroep 2 werkt verder aan de boeken, gaat op fototocht voor een fotoboek...
Leefgroep 3 oefent nog een laatste weekje in met heel veel zin. Ze bespreken de eeuwband,
vrijdag sluiten ze af met een paasontbijt.
Leefgroep 4 skypet met de schepen. Ze doen allerlei voorstellen om hun wijk te verbeteren.
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: Mich (Maurice), Myuzhgyan (vrijwilligster), Özlem (Osman),
Pieter (Sus, Louis), Katia (Rocco), Bobonne (van Sus en Louis), Iris (Tuur), Hannelore (Baziel), Filip (Ciska,
Anton), Leentje (ex-ouder) en Jeroen (Jens).
● Bedankt aan de ouders die de tweede leefgroep vergezelden naar bibliotheek Baloe: Kurbet
(Irem), Celal (Belfin), Mehmet (Melih) en Nadia (Nur)
● Roland ging mee zwemmen samen met Iris (Tuur)
● Iris(Tuur) en Kris Casters, Rachel (oma van Raf) om zo mooi te zijn in de 8u40 show
● Kris Kasters gaf uitleg over de werking van het documentatiecentrum en hielp leefgroep

●

●
●
●

drie aan weetboeken
De opa’s en oma’s die vertelden over vroeger in leefgroep drie: Hugette (oma Mowgli),
Brigitte (oma Louis), Lucienne & Guy (oma & opa Nel), Frans (opa Bas), Marc (opa Korneel),
Firmin en Mutti (opa en oma Fons), Martine & Eric (opa en oma Ciska), Christine en Lionel (oma en
opa Janosh).
Claudia en Roland: dank u wel om met leefgroep drie mee te gaan naar het Huis van Alijn
en het ‘Schoolmuseum’.
Mehmet (Melih) en Zibel (Naz) hielpen bij de vertaling in het fotoboek van leefgroep 2.
Margo (Mingus) ging op fototocht met een groepje kinderen van leefgroep 2.

DE “WIST JE DAT-JES” VAN DE WEEK:
Er loopt hier nieuw volk rond in De Buurt: Lenni Mertens, masterstudente aan de KU Leuven
voert een onderzoek uit naar de motieven van ouders bij de keuze van een school en naar
ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie. Hiervoor interviewt ze ouders en personeel. Alvast
bedankt aan iedereen die zo bereidwillig deelneemt aan dit onderzoek. We houden je op de
hoogte van de resultaten.
BOEK VAN DE TWEEDE LEEFGROEP
De tweede leefgroep maakte een pracht van een boek. Bewonder je kind! Via onderstaande link
kan je eens kijken naar hun fotoalbum.
http://www.albelli.be/nl/onlinefotoboek-delen/c3a123d5-587f-412d-8797-027812e48945

MOS (Milieu Op School): Groene vingers gezocht
De DOK-moestuin nodigt ons uit om mee te tuinieren. Wij krijgen een aantal bakken waar we
heerlijke groenten kunnen kweken.
Johannes wil dit graag elke dinsdag over de middag doen met een aantal kinderen. Wij zijn echter
nog op zoek naar vrijwilligers die graag een handje toesteken.
Zijn er ouders die dinsdag over de middag mee willen naar de DOK-moestuin om te planten,
onkruid te wieden, te oogsten,...?
Daarnaast mogen onze plantjes niet omkomen van de dorst. Wie wil één of twee dagen per week
de planten bewateren?
Interesse? Spreek Johannes gerust aan!
LEEFGROEPOVERSTIJGEND PROJECT: EEN NIEUW AMFITHEATER
Bekijken jullie hiervoor de brief in bijlage?

