De berichtenbrief
Vrijdag 27 februari 2015

KALENDER maart 2015
Toneel “Gloria”
Toneel “Keik”
Zwemmen
Overleg met aannemer en
architect inzake verbouwing
dak en LG4
vr, 6 ma NM
Zwemmen
vr, 6 ma
Quiz t.v.v. leefgroep 3 en 4
ma, 9 ma 20u00 Vormingsmoment
zo, 15 ma 17u
Benefietvoorstelling voor
De Buurt: Duizend man
sterk door M.Walschaerts
ma, 16 ma 20u00 Leefgroepvergadering
wo, 18 ma VM
Zwemmen
do, 19 ma VM
Zwemmen
do, 19 ma 20u00 Stuurgroep
ma, 2 ma
di, 3 ma
wo, 4 ma
wo, 4 ma

9u30
VM
VM
16u00

vr, 20 ma NM
Zwemmen
wo, 25 ma 10u00 Toneel/dans:
Wonderzoekers
do, 26 ma 16u
Eindproduct leefgroep 3:
opening kunstparcours
‘VENSTERS’
wo, 4 apr VM
Zwemmen
vr, 6 apr NM
Zwemmen

Oudsten 2de en jongsten 3de lfgr
Leefgroep 1 en 2
Leefgroep 2
Aannemer, architect, stuurgroep,
bouwplanteam, geïnteresseerden

Larf!
Kopergieterij
Strop
De Buurt

Leefgroep 3 en 4
Iedereen
Begeleiders
IEDEREEN

Van Eyck
Buurtcentrum

Leefgroep 1
Leefgroep 2
Leefgroep 1
Stuurgroepleden en
geïnteresseerden
Leefgroep 3 en 4
Leefgroep 1

Arca,
Tinnenpotstraat
Gent
De Buurt
Strop
Strop
Bij Lien in de
Stokerijstraat
Van Eyck
Centrale

Iedereen

In onze wijk

Leefgroep 2
Leefgroep 3 en 4

Strop
Van Eyck

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? Deze week werden we getrakteerd door Jo en Lindsay (Owen).

DE HANDDOEKEN
Deze week wassen Hannelore of Norman (Baziel) de handdoeken.
Op 7 maart wassen Tim en Valerie (Julia) de handdoeken.

WELKE OUDERS MAKEN TIJDENS DE VAKANTIE EN DE WEEK ERNA DE
LEEFGROEP SCHOON?

Leefgroep 1
Leefgroep 2
Leefgroep 3
Leefgroep 4

In het weekend van 28
februari
Gökül en Ercan (Cenk)
Dankwa en Lawrence (Amazing)
Veva en Jan (Idriss)
Steven en Katia (Rocco)

In het weekend van 7 maart
Christophe en Anja (Ito)
Pieter en Ime (Lie en Rob)
Hasibe en Ali (Cigdem)
Rudy en Isabel (Jonas)

WAT GEBEURT IN DE LEEFGROEP?
Leefgroep 1 ontdekt de lentebloeiers.
Leefgroep 2 verzint zelf verhalen en speelt of bouwt ze na
Leefgroep 3 bruist van creativiteit want hun project ‘VENSTERS’ gaat van start!
Leefgroep 4 geniet van de rust na de Franse taaluitwisseling en oefent in.

BEURTROLLERS:
De soepmakers zijn op maandag: Lien (Lena), dinsdag: Bianca of Claudia, donderdag:
Marleen (oma Lasse, Louis) en op vrijdag: Veerle (Anna, Korneel).
Op woensdag beurtrolt Mieke (Tuur, Fons) ondersteund door Vénel.
Geef je door indien je op de ? kan beurtrollen. Dank alvast.
Beurtrol op andere dagen:

8u159u40
12u1013u30

15u3516u30

maandag
Kris

dinsdag
Jo

donderdag
Jo

vrijdag
Jo

Chris
Vénel
Bianca
Noortje (Bo)
Myriam (Kevin)

Chris
Vénel
Bianca
?

Chris
Vénel
Ime (Lie, Rob)
?

Chris
Vénel
Tamara (Janosh,

Vénel
?
?

Vénel
Vénel
Rudy (Jonas, Hanne) Julie (Ciska, Anton)
?
Mieke (Roos )

Leander)
Pieter (Louis, Sus)

Iris (Tuur)
Vénel
Deborah (Oscar)

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.
maandag
Gekookt eitje op
een bedje
spinaziepuree.
Tomatenslaatje

dinsdag
Vegetarische chili con
carne. komkommer
en appel

donderdag
Mafé: stoofpotje ui
Senegal:
wintergroenten en
pindakaas. Rijst en
bloemkoolrasp

vrijdag
Lamsgehaktballetjes
in groententomatensaus met
aardappelen. Boontjes
en een verrassing

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: Arian (Conan) en Pieter (Sus, Louis)
● Xavier (Saar) bevestigde de gordijnenrails en hing de gordijnen op in het schuurtje
van Roland.
● Saar schonk boeken aan de eerste en vierde leefgroep;
● Moemoe en vava (Tine) schonken puzzels, spellen en boeken aan leefgroep 2.
● Ook Annelies (Finn) , Niels (Louis, Lasse) en de oma van Moris brachten heel wat mooi
materiaal naar leefgroep 2 en 1, een super dankjewel!
● Deze week zat Fien (Rosanne) in de rode vertelstoel in leefgroep drie.
● Vénel is weer een duiveltje-doe-het-al. Dankzij hem is het archief in orde, hebben we
een beurtroller, krijgen de plantjes water, wordt er koffie gezet en noem maar op.
● Fatemeh en Aysel gaven héél veel ondersteuning in het secretariaat. Wat een hulp!
● Maryam en Aysel werkten mee in leefgroep 1 en 2.
● Claudia en Roland vullen de gaatjes. Zo brachten zij het geleend materiaal terug naar
de Provinciale Uitleendienst, zijn de invallende beurtrollers, verspreiden de
berichtenbrief,…
DE “WIST JE DAT-JES” VAN DE WEEK:
(Groot)Ouders zijn ook buiten de school geëngageerd:
Gerda, oma van Lena (leefgroep 1) nodigt jullie allen uit op het FAIR FASHION FEST op 1 maart
2015 van 13u tot 18u in het MIAT Gent. Het is het eerste Belgische festival rond eerlijke
mode. Het wordt een leuke dag, waarop je ook nog iets bijleert over (on-)
eerlijk textiel en over hoe het anders kan.
Neem een kijkje op www.fairfashionfest.be en via FB Fairfashionfest
gent en Twitter #fairfashionfest 2015
BRENG MEE:
kleren die je wil pimpen, of die je graag doorgeeft aan iemand anders.
Want upcycling, pimpen, doorgeven en ruilen staan zeker op het
programma. Wie weet krijgt jouw oude jeans een tweede leven als
strikje of lampkap.
Het Fair Fashion Fest kadert in de Gentse Belmundo Noord-Zuid maand,
die dit jaar als thema grondstoffen heeft. Het volledige programma van
Belmundo vind je op belmundo.org (www.belmundo.org)
Lieven, papa van Aëla, (leefgroep 4) en andere Gentenaars doen een oproep aan allen die beseffen
en geloven dat het anders moet en kan. Neem een kijk op hun website
www.onzeeetbarestraat.be
Kom zelf af op 27 februari, stuur het bericht door naar ELKE GENTENAAR die je kent en
help hen zo een positieve kettingreactie op gang te brengen. Geen hoogdravende theorieën
of grootse ingrepen! Eenvoudig allemaal samenwerken en ieder z'n klein gevelsteentje
opbreken en eetbare plantjes planten. Ze zijn nu al met 5 verenigingen die zich achter het
project scharen met de steun van stad Gent en de Groendienst.

