De berichtenbrief
Donderdag 26 september 2013

KALENDER OKTOBER 2013

vr, 27 sep

Pedagogische studiedag:
VRIJAF VOOR DE
KINDEREN

Begeleiders

Ronse

za 28 sep

Pedagogische studiedag:
muzische vorming

Begeleiders

Ronse

ma, 30 sep

20u00

Leefgroepvergadering

Leefgroep 3

De Buurt

wo, 2 okt

VM

Zwemmen

Leefgroep 2

‘t Strop

wo, 2 okt

20u00

Voorbereidende
bijeenkomst fuifje
23 november

Naomi, Hilde, Jo en
iedereen die wil
meedenken

Hilde
Kongostraat 94

do, 3 okt

VM

Zwemmen

Leefgroep 1

‘t Strop

do, 3 okt

15.35u

Appelwinkel van
leefgroep 2

Voor iedereen lekkers te
koop!!!

De Buurt

vr, 4 okt

NM

Zwemmen

Leefgroep 3 en 4

Van Eyck

za, 5 okt

VM

Grote Schoolmeeting

Iedereen

De Buurt

ma, 7 okt

14u00

Toneel: Kikkerkusjes

Leefgroep 1

Buurtcentrum

wo, 9 okt

20u00

Vormingsmoment:
meertaligheid

Begeleiders

De Buurt

di, 15 okt

8u40

Naar het bos

Leefgroep 1

Claeys-Bouüaert

di, 15 okt

20u00

Leefgroepvergadering

Leefgroep 3

De Buurt

wo, 16 okt

VM

Zwemmen

Leefgroep 2

‘t Strop

vr, 18 okt

NM

Zwemmen

Leefgroep 3 en 4

Van Eyck

ma, 21 okt

20u00

Stuurgroep

Stuurgroepleden

Tim

di, 22 okt

20u00

Leefgroepvergadering

Leefgroep 1

De Buurt

do, 24 okt

15u- 18u

Vormingsmoment:
differentiatie

Begeleiders

De Buurt

vr, 25 oktzo, 3 nov

Herfstvakantie

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

maandag

7u45- 8u40

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

12u10- 13u15 Claudia
Jo (Bram, Saar)
Hilde (Felix)

dinsdag

Claudia
Eva (Volker, Aki)
Delphine (Lucy)

donderdag

Claudia
Tom (Joke, Bas) tot
12.45
Belgin (Kardelen,

vrijdag

Claudia
Tamara (Janosh,
Leander)

Sabrina (Tirza, Djuna)

Yassin)

Nadya (Nisanur , Nur)
15u50- 16u30 Iris (Tuur)
Elza (Jitte, Nini)

Mich (Maurice)
Dieter (Janosh,

Lindsay (Owen)
Els (Flo, Mong)

Mehmet (Kayra, Melih)

Leander)

Vwoila,
Lang geleden in de Buurt,
maar het is gelukt!
Na medewerking van de kinderen en de begeleiders, een super filmpje, een
SOS-noodberichtenbrief en veel telefoons!
Maar natuurlijk DANKZIJ JULLIE!
Een week waarin alle beurtrollen ingevuld zijn!
Vanaf nu zal de lijst per week uithangen in de hal. Je kan goed zien wanneer
er nog beurtrollen te kort zijn. Kijk jij eens of je een gaatje kan invullen?
Merci!

WARME MAALTIJDEN: als je warm blijft eten, betaal je de dag zelf of koop je een

5- of een 10-beurtenkaart.

Maandag

Dinsdag

Donderdag

Provençaalse
groenten (paprika,
prei, wortelen,
tomaten) met gehakt
en rijst.

Rundsgoulash met
paprika , tomaten,....
met gekookte
aardappelen.

Spaghetti ,
tomatensaus,
wortelen, prei,
paprika en gemalen
kaas

Vrijdag
Bouillabaisse met
stokbrood: groentjes met
visbouillon en
verschillende
vissoorten: mosseltjes,
garnalen, tongrolletjes,...

WELKE OUDERS MAKEN DE LEEFGROEP SCHOON ?

Leefgroep 1: Belgin en Dervis (Yassin)
Leefgroep 2: Nele en Bart (Luna)
Leefgroep 3: Frank en Veronique (Cezar)
Leefgroep 4: Nele en Bart (Kobe)

Donderdag 3 oktober: winkel met zelfgemaakte taarten, cakes,
appelsap, appelflappen….
Breng je centen mee!!!!!

WAT GEBEURT IN DE LEEFGROEP?

Leefgroep 1: werkt verder aan de poppenkastpoppetjes voor de voorstelling bij de
senioren.
Leefgroep 2: verwerkt het eerste deel van de vele, vele geraapte appels om op
donderdag de eerste keer lekkers te verkopen.
Leefgroep 3: zoekt naar en start met een nieuw project.
Leefgroep 4: onderzoekt migratie, uitsluiting, verschillen en gelijkenissen. Zoekt een
passend, muzisch eindproduct.

DE HANDDOEKEN
Deze week wassen Musa en Belgiz (Yüksel) de vuile handdoeken.
Op 4 oktober zijn Pe en Eva (Volker, Aki) aan de beurt.

EEN GEZELLIG KOPJE KOFFIE OF THEE
Deze week konden wij thee en koffie drinken op de gezondheid van De Buurt.

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 Kimberly, Leentje (oud ouder),
Nadya (Nur, Nisanur), Jo (Bram, Saar) en Eliane (Tinus)
● Claudia om kopieën te maken voor leefgroepen twee, drie en vier.
● Roland en Claudia voor het schenken van leesboekjes voor leefgroep 3 en om hun
beloningskas te spijzen. Ze maakten ouders blij met een aanbod van CD’s en LP’s.
● Nele (Luna), om onze zware manden en zakken appels te komen ophalen in Melle en ze
naar school te brengen.
OPROEP
Wie wil naar het containerpark rijden met ICT-materiaal en ander niet ‘vuil’
materiaal? Contacteer Tim of Roland.

 HET “ WIST JE DAT-JE” VAN DE WEEK: de begeleiders op de

schoolbank tijdens de pedagogische studiedag op vrijdag, 27 september 2013

Elke school heeft recht op anderhalve pedagogische studiedag. Dit is een dag waarop de
begeleiders zich samen bijscholen en werken rond een bepaald onderwerp. Het is dus wel een
vakantiedag voor de kinderen, maar zeker niet voor de leerkrachten. Morgen vertrekt het team
naar de Fiertel in Ronse om twee dagen te werken rond muzische vorming: “hoe de creativiteit
van kinderen centraal stellen”? Beeld, woord, muziek, dans, media, beweging, drama… komen
aan bod. De lesgever is Karel Moons van De Veerman.
De volgende pedagogische studiedag is pas op woensdag, 28 mei 2014.

