De berichtenbrief van vrijdag 29 mei 2015

KALENDER juni 2015
di, 2 juni
V
CLB
Leefgroep 1
De
M
Buurt
wo, 3 juni
Pedagogische studiedag: geen school voor de kinderen
do, 4 - vr, 5 2 hele Bezoek aan kinderboerderij Diggie
Leefgroep 2
Brakel
juni
dagen
do, 4 juni
20u00 Stuurgroep
Stuurgroepleden, Bij Katrien
geïnteresseerden Snoekstr 102
vr, 5 juni
DE FIETSREKKEN VOOR DE SCHOOL WORDEN WEGGEHAALD. ZORG
ERVOOR DAT JE JOUW FIETS DONDERAVOND MEENEEMT
ma, 8 juni 20u00 Tuinvergadering
Iedereen
De Buurt
di, 9 juni
Start van de grote verbouwingswerken
di, 9 juni
NM
Senioren: eindactiviteit
Leefgroep 1
Tempelhof
di, 9 juni
20u00 Leefgroepvergadering: slotvergadering
Leefgroep 1
De Buurt
wo, 10 juni VM
Zwemmen
Leefgroep 2
Strop
wo, 10 juni 20u00 Leefgroepvergadering: slotvergadering
Leefgroep 3
De Buurt
do, 11 juni VM
Zwemmen
Leefgroep 1
Strop
vr, 12 juni NM
Zwemmen
Leefgroep3 en 4
De Buurt
vr, 19 juni 11u00 Wijkpicknick op verschillende locaties in de
Iedereen
De wijk
wijk
ma, 22 juni
Facultatieve vrije dag: geen school
di, 23 - do
Uitwisselingsproject tussen de verschillende
Iedereen
De Buurt
24 juni
leefgroepen
wo, 23 juni VM
Zwemmen
Leefgroep 2
Strop
vr, 26 juni NM
Zwemmen
Leefgroep3 en 4
De Buurt
vr, 26 juni 15u30
Festival Final
di, 30 juni
De vakantie begint om 12u
wo, 1 juli
20u Stuurgroep
Stuurgroepleden,
Nog af te
geïnteresseerden
spreken
do, 2 juli
20u Raad van bestuur Vl.O.M.
Afgevaardigden
De Weide
wo, 1 juli - 8u40- Klussen, opruimen en poetsen in leefgroep 1, 2
Iedereen
De Buurt
vr, 3 juli
17u en 3
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 De Buurt en Jo.

DE HANDDOEKEN
Deze week wassen Deborah en Rupert (Oscar) de handdoeken.
Op 6 juni wassen Gauthier en Hilde (Felix) de handdoeken.

WELKE OUDERS MAKEN DIT WEEKEND
LEEFGROEP SCHOON?
In het weekend van 30 mei
Leefgroep 1
Recaï en Catharina (Issaïah)
Leefgroep 2
Osman en Nurcan (Cihan)
Leefgroep 3
Annelies en Bart (Lind, Finn)
Leefgroep 4
Derviz en Belgin (Kardelen)

EN DE WEEK ERNA DE
In het weekend van 9 juni
Katrien en Tom (Ico)
Osman en Nurcan (Cihan)
Lien (Kato)
Kurbet (Hilal)

WAT GEBEURT IN DE LEEFGROEP?
Leefgroep 1 werkt de cadeaus voor vaderdag af.
Leefgroep 2 bereidt zich voor op de kinderboerderij!!! Joepie!
Leefgroep 3 oefent in met heel veel zin.
Leefgroep 4 oefent vollen bak in.

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

8u15- 9u40
12u10- 13u30

15u35- 16u30

maandag
Kries
Chris
Sareh
Myriam (Kevin)
Meryem
Pieter (Louis, Sus)
?

dinsdag
Jo
Chris
Sareh
Hannelore
(Achille)

?
Elza (Nini, Jitte)
?

donderdag
Jo
Chris
Sareh
?
?

vrijdag
Jo
Chris
Meryem
?
?

Julie (Ciska,

?

Anton)

Noortje (Bo,
Sam)

Tom (Joke, Bas,
Ico)

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
Köfte hamburger
met rijst en
snijboontjes, rode
bietensla en mais

dinsdag
Couscous met
tomaat,
komkommer,
watermeloen en
mozzarella,
basilicum, dragon
en nootjes

donderdag
Gevulde paprika
met bulgur en
groenten, koolrabi
met appelsien en
honing

vrijdag
Broccolipuree
met kabeljauw,
venkelsla

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: Anja (Ito)
● Kris Casters schonk een handdoekenrek, een kleedje voor leefgroep 1 en sorteerde
materiaal van de zeeklas. Leefgroep drie dankt haar eeuwig!
● Tania ging mee zwemmen met de tweede leefgroep. Kus voor Tania!
● De zeekinderen van leefgroep drie schreeuwen driewerf hoera aan iedereen die de
zeeklas mee ondersteunde: het kookteam bestond uit Bart (Luna en Jonas), MarieJeanne en Riet (oud-Buurters) en Tania. Claudia stond in voor de boodschappen. De
begeleiders mochten rekenen op de steun van Vénel, Iris, Mehmet (Kayra), Claudia
en Lowieze. Wim (Korneel) was de vrachtwagenchauffeur op maandag en vrijdag.
En dan een grote dank u wel aan iedereen die meehielp met het laden en lossen,
het bakken van cake, het uitstallen van de verloren voorwerpen... Zonder jullie
was het niet gelukt!
DE “WIST JE DAT-JES” VAN DE WEEK:
Je kind ging op zeeklas of gaat naar Diggie? Bij sommige mutualiteiten krijg je een
financiële tussenkomst. Geef de naam van je mutualiteit op aan Lut en ze bezorgt je
een ingevuld document dat je op je ziekenkas kan afgeven.
De Buurt gebruikt sinds 2 maanden weer milieuvriendelijke kuisproducten.
Allesreiniger, afwasproduct, wc-reiniger van Ecover, soda om de wc’s grondig te
reinigen, de houtenvloerzeep en linoleumonderhoudsproducten zijn ook
milieuvriendelijk.
Vanaf 1 juni komt Julia Verhaeghe (tante van Lucia) 2 weekjes meewerken in De
Buurt in de derde leefgroep. Voor wie geen belletje rinkelt: Julia deed de interim van
Kris Maes van oktober tot december. Ken je haar nog?

