De berichtenbrief van donderdag, 30 april 2015

KALENDER mei – juni 2015
vr, 1 mei
ma, 4 mei 20u00

Vrije dag: dag van de arbeid
Stuurgroep
Stuurgroepleden en
geïnteresseerden
di, 5 mei Hele dag Sportdag
Leefgroep 3
wo, 6 mei 20u-22u Infovergadering:
Voor alle ouders van alle
1. De verbouwingen en
leefgroepen, voor alle
nieuwbouw vanaf 9 juni geïnteresseerden
2. Nederlands en thuistaal op
school en thuis
di, 12 mei 10u15
Toneel HUT
Leefgroep 2
di, 12 mei 13u30
Toneel HUT
Leefgroep 1
wo, 13mei VM
Zwemmen
Leefgroep 2
wo, 13mei 14u00
Interactieve workshops
Ouders en kinderen 6 - 9 j
do, 14 en
vr, 15 mei
Zeeklas

Leefgroep 3

Algemene vergadering en raad van Leden en geïnteresseerden
beheer Vl.O.M.
Kundabuffi
Leefgroep 1 en de
senioren
di, 19 mei 20u00
Algemene vergadering FOPEM
Leden en geïnteresseerden
vr, 22 mei Hele dag Sportdag
Leefgroep 4
ma, 25 en
di, 26 mei

di, 9 juni
di, 9 juni
di, 9 juni
ma, 22
juni

Tolhuis
‘t Schuurtje
van Roland
in De Buurt

Minard
Minard
Strop
Vredeshuis

Vrijaf: Hemelvaart en brugdag

ma, 18 vr 22 mei
ma, 18
20u00
mei
di, 19 mei 13u30

wo, 27
mei
do, 28 mei
vr, 29 mei
wo, 3 ju
do, 4 juni
vr, 5 juni
do, 4 juni

Bij Anne

Oostende
De Weide
Vredeshuis
De Buurt
Blaarmeersen

Geen school. Pinkstermaandag en facultatieve vrije dag.
VM

Zwemmen

20u00
NM

Evaluatie leefgroepen
Begeleiders
Zwemmen
Leefgroep3 en 4
Pedagogische studiedag: geen school voor de kinderen
Bezoek aan kinderboerderij
Leefgroep 2
Diggie
Stuurgroep
Stuurgroepleden en
geïnteresseerden
Start van de grote verbouwingswerken
Senioren: eindactiviteit
Leefgroep 1
Leefgroepvergadering
Leefgroep 1

20u00

NM
20u00

Leefgroep 2

Facultatieve vrije dag: geen school

Strop
De Buurt
De Buurt
Brakel
Bij Anne

Tempelhof
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 Tom en
Katrien (Joke, Bas en Ico).
DE HANDDOEKEN
Deze week wassen Mich en Marieke (Maurice) de handdoeken.
Op 9 mei wast Nadiré (Ileysu) de handdoeken.
WELKE OUDERS MAKEN DIT WEEKEND
LEEFGROEP SCHOON?
In het weekend van 1 mei
Leefgroep 1
Wille of Eliane (Loes)
Leefgroep 2
Kurt en Jasmien (Lili)
Leefgroep 3
Dieter en Tamara (Janosh)
Leefgroep 4
Bart en Annelies (Lind)

EN DE WEEK ERNA DE
In het weekend van 9 mei
Nadia en Alex (Nisanur)
Leen (Ilayda )
Hulya en Murat (Irem)
Hilde en Gauthier (Felix)

WAT GEBEURT IN DE LEEFGROEP?
Leefgroep 1 werkt de moederdaggeheimen af.
Leefgroep 2 sport er nog even op los.
Leefgroep 3 oefent nog een weekje in.
Leefgroep 4 druk geregel en geplan om samen op natuurreis te kunnen gaan.
BEURTROLLERS:
De soepmakers zijn op maandag: Lien (Lena), dinsdag: Claudia, donderdag: Marleen (oma
Lasse, Louis) en vrijdag Veerle (Anna, Korneel)
Op woensdag beurtrolt Margo (Ilias, Mingus)
Geef je door indien je op de ? kan beurtrollen. Dank alvast.
Beurtrol op andere dagen:
maandag
Kris

8u159u40
12u10- Chris
13u30 Sareh
Vénel
Noortje (Bo, Sam)
Myriam (Kevin)
15u35- ?
16u30 ?

dinsdag
Jo

donderdag
Jo

vrijdag
Jo

Chris
Sareh
Vénel
Hannelore (Achille)

Chris
Sareh
Vénel
Ime (Lie, Rob)

Chris
?
?
?

Fien (Marie- Lou,

Karolien ( Sus,

?

Rosanne)
Elza (Nini, Jitte)

Louis)

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
Tofu gebakken met
wokgroenten,
couscous, rode biet
met appel

dinsdag
Lamsgehakt met
aardappel en
broccoligratin,
witloofslaatje

donderdag
Groentequiche, rijst
met mais en sla en
komkommerdip

vrijdag
Pastakrullen met
visfilet en garnaaltjes
in de room, venkel
met appel

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 Delphine (Lucy) en Bobonne (Sus, Louis).
● Chantal en Etienne (kennissen van Roland en Claudia) voor het schenken van wijnglazen.
● Claudia, Valérie (Julia), Anne (Jesse), Margo (Ilias, Mingus), Uta (Lasse, Louis), Jasmien en
Kurt (Lili), Elza en Sven (Jitte, Nini), Tom (Joke, Bas, Ico), Lien (Lena), Zoë (Zafirah),
Merlyn (Dahlia), Charlotte (Achille), Els (Flo) , Filip (Ciska Anton), Ben (Gust, Tine), Liza
(Lucia), Stef en Ariane (Conan) werkten op de klussendagen. Alvast een grote merci.
Alle andere ouders verwachten we tijdens de klussen- en schoonmaakdagen in de
grote vakantie.
● Claudia en Roland hielpen Jo bij het opzetten van de “start to run” en bij het
ophalen van materiaal. Hillevi, Johannes, Judith, Lowieze en Jo om de “start to
run”- trainingen te begeleiden.
● Aysel, Sareh, Vénel, Maryam, Meryem en Fatemeh hebben deze week door hun
vrijwilligerswerk weer heel veel hulp geboden. Heel veel dank hiervoor.

HET “WIST JE DAT-JE” VAN DE WEEK: facultatieve vrije dag op 22 juni
Deze facultatieve vrije dag vervangt de oorspronkelijk geplande van 13 maart die toen
niet is doorgegaan. We hebben die geplande vrije dag verschoven naar 22 juni, omdat de
aannemer die de verbouwingswerken uitvoert, dan werken kan uitvoeren zonder dat er
kinderen aanwezig zijn.

GEZOCHT
De Buurt is op zoek naar wijnglazen, champagneglazen en koffiekopjes. Heeft er iemand
thuis op zolder nog van de zaken staan die niet meer gebruikt worden? Alvast bedankt.
Myriam, mama van Kevin, wil leren fietsen. Wie heeft er een fiets die hij/zij haar wil
schenken? Ook voor Kevin (4 jaar) is ze op zoek naar een kinderfiets.

