De Berichtenbrief
vrijdag 28 juni 2013

KALENDER JUNI/ JULI/ AUGUSTUS 2013
vr, 28 juni

12u00

Start schoolvakantie

Iedereen

za, 29 juni
wo, 3 juli

9u- 16u

Klussen- en
schoonmaakdagen

Iedereen

De Buurt

wo, 3 juli

20u00

Raad van bestuur VLOM

Lut, Petra, Evert, Dirk

De Weide
Erpe Mere

ma, 19 aug

20u00

Voorbereidende LOPdenktank

Tim, Anne, Eva, Katrien,
Margo, Jo en
geïnteresseerden

Bij Anne

za, 24- vr
30 aug

9u- 17u

Klussen- en
schoonmaakdagen

Iedereen

De Buurt

di, 27 aug

20u00

Stuurgroep

Stuurgroepleden

Katrien

wo, 28 aug

9u00

Personeelsvergadering

Begeleiders

De Buurt

vr, 30 aug

19u00

Etentje stuurgroep

Stuurgroepleden

Multatuli

ma, 2 sep

8u40

Start nieuwe schooljaar

Iedereen

De Buurt

vr, 6 sep

16u00

Openingsreceptie

Iedereen

De Buurt

ma, 16 sep

20u00

Algemene
leefgroepvergadering

Iedereen

De Buurt

wo, 25 sep

20u00

Stuurgroep

Stuurgroepleden

vr, 25 sep

Pedagogische studiedag:
Vrijaf voor de kinderen

vr, 25- za
26 sep

Pedagogisch weekend:
werken rond muzische
vorming

Begeleiders

DE HANDDOEKEN
Deze week wassen Celal en Gülnaz (Belfin, Batuhan) de vuile handdoeken.

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

Ronse

KISS EN RIDE ZONE
Wij spraken enkele weken geleden de stad aan inzake het aanleggen (herschilderen) van
de kiss-and-ride-zone (vermeld puntje in de evaluaties)
Deze week kregen we van een medewerkster van het kabinet hieromtrent deze mail:
Jullie vraag is overgemaakt aan de bevoegde instantie.
Maar ik vrees dat er nog wat geduld zal moeten geoefend worden.
Het is momenteel erg druk, er moeten verschillende projecten worden gerealiseerd op korte
termijn.
Ik hoop dat, als het weer wat rustiger wordt, dit kan worden gerealiseerd.
We houden jullie alleszins op de hoogte.
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 helpende handen bij Festival Final: Tim, Gauthier (Nina, Felix), Iris (Tuur), Tom
Tom (vriend van Tim), Canan (Irem, Ecem) en Sabrina (Tirza, Djuna) zorgden voor heerlijk
eten. Claudia zorgde voor de drank. Dieter regelde de muziek. Jo liet het middenveld vlot
draaien. Dieter, Naomi, Lisa (Lucia), Nils (Lasse, Louis), Koen (Ilias, Mingus), Klaas (broer van Tim)
waren de prachtige Summer Schoolband, Tony en Jan (Robbe) begeleidden The Leavers, Pe(
Volker, Aki) zorgde voor gezellige muziek. Evert zorgde voor techniek en geluid. Heel veel
ouders en begeleiders vulden een werkshift in. Bedankt voor het fijne feest! Fijn dat jullie er
allemaal waren!
Ilse (Jan) maakte prachtige foto’s van de vierde leefgroep in hun marcelleke.
De vissen van leefgroep 2 zijn Tania heel dankbaar. Ze gaan met een super proper aquarium
de vakantie in!
De chauffeurs die de oudsten van leefgroep 2 naar hun verrassing brachten: Anne (Jesse),
Ramazan (Ensar), Elza (Jitte), Rudi (Hanne) en Jan (Idriss). Onze eigen Ann om de kinderen te
ontvangen en te verrassen op een heus diner!
Luc hielp Jo met het voorbereiden van het feest voor de senioren. Eva (Tine), Eliane (Tinus)
Sofie (Yann), Roland en Claudia zorgden voor heerlijk zoet. Elif en Mehmet (Melih)
ondersteunden tijdens het feest. De vierde leefgroep hielp de hele tijd mee!!
De oudsten van de vierde leefgroep waanden zich deze week al in het middelbaar dankzij de
leerkrachten Anneleen, Katrien (Joke, Bas), Rokus (Jan), Hilde (Nina, Felix), Barbara (Viktor) en
Bart (kennis van Hillevi).
Karen (Yolan) organiseerde een afscheidsetentje voor de oudsten.
Luc haalde papier op in Copy Discount.
(Joke, Bas),
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HET “ WIST JE DAT-JE” VAN DE WEEK:
Onze website heeft een nieuwe knop. Via het hoofdmenu kan je nu” links” aanklikken. Hierop
zie je dan een Symbaloo van elke leefgroep. Heb je tijdens de vakantie even genoeg van de zon
en het buiten spelen, dan kan je hierop leuke oefeningen vinden.

