De berichtenbrief van vrijdag 26 juni 2015

KALENDER juni - juli - augustus 2015 en belangrijke data schooljaar 2015- 2016
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Start schooljaar
De opvoedingswinkel stelt zich voor en
beantwoordt vragen over opvoeden.
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Groot worden doen ze vanzelf, luisteren niet
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Facultatieve verlofdagen voor 2015-2016
maandag, 28 september 2015
dinsdag, 17 mei 2016 (extra dag na 2de Pinksteren)
Pedagogische studiedagen voor 2015-2016
dinsdag, 29 september 2015
vrijdag, 29 april 2016
woensdag, 1 juni 2016
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1 en 2
Ouders leefgroep
1 en 2

De Buurt

EEN GEZELLIG KOPJE KOFFIE OF THEE
Elke ochtend kan je een gezellig kopje koffie of thee drinken. Deze week werden we
getrakteerd door De Buurt en Jo (Saar).
DE HANDDOEKEN
Deze week wassen Tim en Valerie (Julia) de handdoeken.
WAT GEBEURT IN DE LEEFGROEP?
Alle leefgroepen ruimen op en nemen afscheid van hun oude leefgroep.
BEURTROLLERS:
De soepmaker op maandag: Lien (Lena)
Geef je door indien je op de ? kan beurtrollen. Dank alvast.
Beurtrol op:

8u15- 9u40
12u10- 13u30

15u35- 16u30

maandag
Kris
Chris
Sareh
Myriam ( Kevin)
?

dinsdag
Jo
De school stopt om 12 uur.
Sareh doet opvang tot 12u30.
Heb je nadien opvang nodig,
dan gaat je kind naar de IBO.
Je moet hiervoor op
voorhand in schrijven via
09 233 70 48

?

MAALTIJDEN: Gelieve bij Chris je tegoed op te halen of je schuld te betalen
Op maandag eten we frietjes met ei, rauwkostsalade met sausjes

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?
● Inspringende beurtroller: Delphine (Lucy) en Nadiré (Ileysu)
● De stuurgroepleden die maandelijks bijeenkwamen en zorgden voor het dagelijks
bestuur van De Buurt: de externen: Julien, Evert, Dirk, Claudia, Po, Petra, Kris C. ouders: Eva (Gust, Tine), Katrien (Joke, Bas en Ico), Lien (Lena), Jasmien (Lili) personeelsleden: Lut, Anne, Tim, Jo en Hillevi.
● De externe vrijwilligers: Claudia en Roland (flexibele inspringers voor van vanalles en nog
wat), Chris Casters (documentatiecentrum, schoonheidsvrouw in de kelder), Chris Nolf (kok),
Fatemeh (secretariaatsmedewerkster), Maryam (mede begeleidster in de 2de leefgroep), Tania (al
beter 2 decennia vrijwilligster in leefgroep 1) en Sareh (mede begeleidster in de 1ste leefgroep).
● Recaï (Issaiah), Margo (Ilias, Mingus), Judith en Hillevi voor het creëren van de

verjaardagskalender.
● Wim (oud-ouder en architect) en Wille (Loes en Tinus) voor het opvolgen van de
renovatiewerken.
● Marc (via Hillevi) voor het schenken van gekleurd papier, groot karton, blocnotes,
knutselpapier, enz.
● Sofie (Marthe) voor het schenken van biologisch appelsap en papier en omslagen.
● Alle ouders van oudsten die dessertjes gebakken hebben voor de wijkpicknick! Het
was zéér lekker!
● Myriam (Kevin) ging mee zwemmen met de ‘nieuwe’ tweede leefgroep.
● Claudia maakte tomatensoep en Roland zorgde voor de ajuinsoep. Héérlijk.
● Veva (Idriss) maakte de foto’s van de oudsten.
DE “WIST JE DAT-JES” VAN DE WEEK:
Owen verhuist. We wensen hem en zijn ouders, Lindsay en Olivier veel geluk. Zijn
plaatsje wordt ingenomen door Viktoria Pokutova. Zij woont bijna recht over de school.
Ook Django verlaat De Buurt. Wij wensen hem een fijne schoolcarrière in zijn nieuwe
school.
De laatste factuur voor de middagopvang werd op do, 25 juni meegegeven. Je kan die
betalen op het secretariaat tot en met donderdag, 3 juli of je kan het bedrag overschrijven.
We hebben voor je kind opvang aangerekend voor do, 25.06, vrij, 26.06 en ma, 29.06.
Indien je kind één van die dagen geen gebruik heeft gemaakt van de opvang, kan je dit
desgewenst doorgeven. Dan rekenen we in september een beurt minder aan.
Het fiscaal attest voor de (betaalde) opvang van januari tot juni krijg je in
september/oktober.
Merlyn (Dahlia) zoekt ouders die op woe 1 juli, do 2 juli en vrijdag 3 juli tezamen met hem
de keuken willen verfrissen. Hij is de schilderwerfleider. Wil jij één of meerdere dagen
zijn ploeg vervolledigen?
SAMEN SCHOOL MAKEN
WIJ REKENEN EROP DAT IEDEREEN ZIJN/HAAR ENGAGEMENT OPNEEMT EN
IN DE GROTE VAKANTIE EEN DAG KOMT HELPEN BIJ HET KLUSSEN EN HET
SCHOONMAKEN VAN DE SCHOOL.
VERRAS DE KLUSSENDAMES (Margo, Uta, Anne VM, Claudia) EN DE
KLUSSENHEER (Merlyn) DOOR JE NAAM OP DE TAKENLIJST TE NOTEREN

