De berichtenbrief
Vrijdag 28 november 2014

KALENDER november/ december 2014
vr, 28 nov NM

Zwemmen

Leefgroep 3 en 4

Van Eyck

zo, 30 nov 14u00

Swishing!!!

Alle vrouwen

De Buurt

ma, 1 dec

IBO gesloten

wo, 3 dec NM,
avond

Oudercontact in leefgroep 1

Ouders

De Buurt

wo, 3 dec 20u00

Algemene vergadering van
vzw Methodeschool De
Buurt en vzw De Buurt

Alle ouders, begeleiders De Buurt
en vrijwilligers

do, 4 dec

16u00

Tuutjesboom

Iedereen

Tuin van Kina

do, 4 dec

20u00

Info-avond over het
secundair (brief bij Hillevi te
verkrijgen)

Ouders van
middengroepers en
oudsten leefgroep 4

Beroepenhuis
Doornzelestr.

do, 4 dec

20u00

Vergadering Gitane

Bart, Nele, Sven, Elza,
Tim

???

vr, 5 dec

VM

Sint op school

Iedereen

De Buurt

ma, 8 dec 20u00

Vormingsmoment

Begeleiders

De Buurt

wo, 10 dec VM

Zwemmen

Leefgroep 2

Strop

vr, 12 dec NM

Zwemmen

Leefgroep 3 en 4

Van Eyck

za, 13 dec 20u

X-Mas event ten voordele
van De Buurt: etentje,
dessertbuffet en muzikaal
optreden

Ouders, begeleiders en
geïnteresseerden

In de wijk en
tenslotte in
Studiomie,
Bomastr. 20/22

ZIE BRIEF IN BIJLAGE
vr, 15 dec

Staking (er wordt opvang voorzien op school)

vr, 15 dec

IBO gesloten

vr, 119 dec 15u30 Feest: afsluiting van het eerste

Iedereen

De Buurt

trimester met worstenbak,
18u00 glühwein, warme
chocolademelk en ander
lekkers.
ma, 22 dec 9-16u Klussendag

Al wie wil

De Buurt

di, 23 dec 9-16u Klussendag

Al wie wil

De Buurt

wo, 24 dec 9-16u Klussendag

Al wie wil

De Buurt

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 Lindsay (Owen),
Hillevi en Jo.
DE HANDDOEKEN
Deze week wassen Aydin en Gülnaz (Selin) de handdoeken.
Op 5 december wassen Mehmet en Elif (Kayra, Melih) de handdoeken.
WELKE OUDERS MAKEN DEZE WEEK EN DE WEEK ERNA DE
LEEFGROEP SCHOON?
In het weekend van 28
november

In het weekend van 5
december

Leefgroep 1 Zoë (Zafirah)

Lien (Lena)

Leefgroep 2 Marieke en Mich (Maurice)

Eva en Ben (Gust)

Leefgroep 3 Julie (Ciska)

Elza en Sven (Nini)

Leefgroep 4 Niels en Utah (Lasse)

Wim en Veerle (Anna)

WAT GEBEURT IN DE LEEFGROEP?
Leefgroep 1 duikt een weekje in de sint en pietenwereld.
Leefgroep 2 kijkt uit naar het grote feest van Sinterklaas!
Leefgroep 3 vliegt en zweeft nog twee dagen verder en verwelkomt de sint.
Leefgroep 4 computert erop los.
BEURTROLLERS:
De soepmakers zijn op maandag: Lien (Lena), dinsdag: Bianca, donderdag: Marleen
(oma Lasse, Louis) en op vrijdag: Veerle (Anna, Korneel)
Op woensdag beurtrolt Margo ( Ilias, Mingus) ondersteund door Vénel.
Geef je door indien je op de ? kunt beurtrollen. Dank alvast.
Beurtrol op andere dagen:

maandag

dinsdag

donderdag

vrijdag

8u15- 9u40

Julia

Jo

Jo

Jo

12u1013u30

Chris
Vénel
Bianca
Sarah

Chris
Vénel
Bianca
Iris (Tuur)
Anja (Ito)

Chris
Vénel
Eda
?

Chris
Vénel
Eda
Tamara

Els (Flo, Mong)
Venel

Tom (Joke, Bas, ?

15u3516u30

Mieke (Nel,
Klaas)

Venel

(Janosh,
Leander)

Ico)

Venel

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

dinsdag

donderdag

vrijdag

Lamsgehakt met
aardappelenpompoenovenschotel,
couscous met
rozijntjes en
slaatje

Boekweitpannenkoeken
gevuld met
bloemkool in
roomsausje, sla
met linzen en
tomaat

Wortelgroenten
met een zoet
gembersausje,
zoete aardappel,
wortel,
pastinaak, raap
en aardappel,
komkommer met
yoghurtdip

Gekookt eitje op
een bedje
spinaziepuree,
tomaat en
witloofslaatje

Gezocht : Een aantal kookpotten, iets groter dan een gewoon huishoudmodel en
een steelpan!
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?
● Claudia en Roland blijven lezen met de derde leefgroep.
● Claudia vult elke week de beurtrolkalender aan in de berichtenbrief.
● Roland maakte een splitstoestel voor de jongsten van leefgroep drie.
● Frank (Mowgli) gaf de piloten in de derde leefgroep ‘helikopterles’: Wat is een
helikopter en hoe kun je ermee vliegen. Raaaaaaaazend interessant.
● Jan Junior (Lucy) schonk een boek ‘Musée maison, doe-het-zelf-kunst’. De
begeleiders kunnen er met de kinderen mee aan de slag.
● Delphine (Lucy) las voor in de tweede leefgroep.
● Belgin (Kardelen, Yasin) schonk koekjes voor bij de koffie.
● Leefgroep 2 ging zwemmen met Tania, Vénel, Pieter (Sus), Ime (Lie en Rob)
en Lindsay (Owen)
● Erol (Hilal) om computermateriaal op te halen bij de uitleendienst. Zo kunnen
de vierde leefgroepers allemaal aan de slag met een computer of tablet.

● Alle mensen die deze week meehielpen met het project ‘Vliegen en zweven’
van leefgroep 3 en dat zijn er super veel: Ben en Eva (Gust), Elif (Kayra),
Özlem (Osman), Bobonne (Louis), Margo (Mingus), Mieke (Nel), Pieter (Louis),
Rudy (Hanne), Liza (Lucia), Vénel en Roland.
DE “WIST JE DAT-JES” VAN DE WEEK:
1. In De Buurt worden ouders betrokken op alle niveaus: geïnformeerd worden,
mee denken, mee organiseren, mee doen, maar ook mee beslissen.
Op 3 december kan je informatie krijgen over hoe we de school financieel
besturen, en kan je mee beslissen waaraan we volgend jaar onze centen
besteden. De uitnodiging voor deze bijeenkomst vind je in bijlage.
We hopen ook jou te zien. Claudia verwent ons die avond met hapjes en
drankjes.
2. Mee doen, mee organiseren: in bijlage kan je de subliem mooie uitnodiging
terugvinden van Mieke (Roos) i.v.m. het X-mas event ten voordele van onze
school. Wil je deze uitnodiging ook binnen je vriendenkring rondsturen? Dat
zou natuurlijk super zijn. Zo hebben we een veel groter bereik. Wil je
meewerken aan dit evenement? Spreek dan Mieke (Roos) of Jo aan.
Voor wie op Facebook zit: via deze link kan je het Facebook-event
terugvinden en delen op je pagina.
https://www.facebook.com/events/1584109425151465/

