De berichtenbrief van vrijdag 30 oktober 2015

KALENDER november
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nov
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15u30
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Iedereen

De Buurt

Herfstvakantie
10u0016u00

Tuinwerk- en schilderdagen met
gezellige herfstdrank

20u00

Leefgroepvergadering
LG 1
Vrijaf: Wapenstilstand
Bosuitstap
LG1
Leefgroepvergadering
LG 3
Zwemmen
LG3 en 4
Ontvangst van de eerste prijs van de
Begeleiders en
wedstrijd samenwerking met
kinderen 1LG
senioren
Vormingsmoment: yoga
Begeleiders

20u00
NM
14u

di, 17 nov

16u15

wo, 18 nov
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20u00
NM

ma, 23 nov
za, 23 april
zo, 24 april

20u00

ma, 25 april
2016

Dress 2 impress en wafelbak

Leefgroepvergadering
Bezoek aan de senioren:
seniorenweek
Algemene vergadering
DE BUURT VIERT HAAR 40JARIG BESTAAN
TWEE DAGEN FEEST
Facultatieve vrije dag in plaats
van de geplande verlofdag op
17.05.2016 en dit om uit te kunnen
rusten van twee dagen feesten

Iedereen

LG 2
LG1
Iedereen
Iedereen: oudleerlingen, exouders
Iedereen

De tuin en
LG4
Ouders LG1
Mariakerke
Ouders LG3
De Buurt
Stadhuis

Buurtcentrum
/St. Salvator
De Buurt
Tempelhof
De Buurt
De Buurt

Thuis of op
vakantie

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 Hannelore (Baziel)
en Lisa (Lucia).
DE HANDDOEKEN
Deze week wassen Deborah en Rupert (Oscar) de handdoeken. Na de vakantie is het de
beurt aan Uta en Niels (Lasse, Louis).
WELKE OUDERS MAKEN DIT WEEKEND EN DE WEEK ERNA DE
LEEFGROEP SCHOON?
In de herfstvakantie
Leefgroep 1
Leefgroep 2
Leefgroep 3
Leefgroep 4

Deborah en Rupert (Oscar)
Ercan en Gökul (Cenk)
Nathalie en Olivier (Manon)
Derviz en Belgin (Kardelen)

In de herfstvakantie
Keuken opruimen en poetsen (in afspraak
met Chris Nolf)
Ramen binnenkant en buitenkant
LG 1, LG2
Ramen gelijkvloers straatkant,
Ramen keuken binnenkant en buitenkant
Ramen LG 3 binnenkant en buitenkant
Ramen LG 4 binnenkant en buitenkant

In het weekend van 14- 15
november
Peter (Fons)
Derviz en Belgin (Kardelen)
Anne (Jesse)
Mieke en Ward (Roos)

Boris en Hannelore (Achille)
Steven en Myriam (Kevin)
Tayfun en Sibel (Naz)
Mehmed en Elif (Kayra)
Gülnaz en Celal (Belfin)
Kristel of Frank (Titus)

Brengen jullie zelf jullie spons, zeemlap en aftrekkertje mee?
WAT GEBEURT NA DE VAKANTIE IN DE LEEFGROEP?
Leefgroep 1 gaat op bosbezoek.
Leefgroep 2 we gaan helemaal op in de herfst! Hopelijk met een bosbezoek (als de
weergoden ons goed gezind zijn)
Leefgroep 3 oefent een weekje rustig in met heel veel zin.
Leefgroep 4 doet aan gezellig inoefenen
BEURTROLLERS
De soepmakers zijn op maandag: Lien (Lena), op dinsdag: Barbara (vrijwilligster),
donderdag: Ime (Lie, Rob) en op vrijdag: Veerle (Anna, Korneel)
Op woensdag beurtrolt Mieke (Fons)
Geef je door indien je op één van de 2 ? kan beurtrollen. Dank alvast.

8u15- 9u40
12u10- 13u30

maandag
Kris
Chris &
Leentje
Myriam
(vrijwilligster)
Miriam (Kevin)

dinsdag
Kris
Chris
Sareh
Joannes
?

donderdag
Jo
Chris
Sareh
Joannes
?

vrijdag
Jo
Chris
Pieter (Louis, Sus)
Joannes
Tamara (Janosh,
Leander)

15u35- 16u30

Elza (Jitte)
Katrien (Bas,

Rudy (Hanne)
Els (Flo, Mong)

Ime (Lie, Rob)
Noortje (Bo, Sam)

Deborah (Oscar)

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
Rijst met
groentecurry,
komkommer met
yoghurtdip

dinsdag
Stoofvlees van
het offerfeest:
gekregen van
Özlem (Osman)
met broccoli en
bietjes

donderdag
Pompoensoufflé,
aardappel met
rozemarijn, bulgur met
erwtjes, paprika en
tomaat

vrijdag
Pastakrullen met
kabeljauw in
lichte room met
wortel en
bloemkool,
venkel met appel

DE ONZICHTBARE RUBRIEK
Er gebeurt veel in de school, dat zie je. Maar er gebeurt ook veel dat je niet ziet!
● Dress2impress: we bedanken alle mensen voor de vele bijdrage in kleding, hulp
of aankopen voor de kledingverkoop van vrijdag. Er zijn zelfs mensen kleding
gaan vragen bij de buren of familie. We verzamelden samen meer dan 15
bananendozen vol. Anderen mensen zochten mee naar een goed systeem voor de
verkoop of brachten een kledingrek mee. We kregen spontaan hulp aangeboden
voor het sorteren en klaarzetten van de kleding. HARTVERWARMEND.
● De helpende handen bij de tuinwerken en klussen waren Johannes, Jan (vriend
Johannes), Stijn (Stan), Achilles (Boris), Rudy (Hanne), Olivier (Guillaume,Manon), Judith
en vriend Pieter-Jan, Roland en Claudia, Hilde en Gauthier (Felix), Nadire (Ileysu),
Tania, Jo en Xavier (Saar), Chris Nolf, Steven (Anaís), Dieter (Janosh, Leander), Sven
en Elza (Jitte), Margo (Ilias, Mingus), Mich en Marieke (Maurice (Kok), Annelies
(Moris(Kok) en Zoë (Zafirah (Kok), Bram (Jo,Xavier), Filip (Nel,Klaas) en Valerie (Julia en
Mira) . De containerkaarten kwamen van: Johannes, Roland en Rudy (Hanne).
NOGMAALS HARTVERWARMEND
●

Xavier (Saar) en Claudia reden woensdag nog eens naar het containerpark.

● Chris Nolf, Roland en Claudia om de keuken/zaal klaar te zetten voor
vergaderingen.
● Claudia hielp de 2de leefgroep met lamineren, maar eerst konden ze op haar
expertise rekenen om het probleem met het lamineerapparaat op te lossen, merci!
● Dankzij ons Tania en Myriam (Kevin) kon leefgroep 2 alweer een lekkere duik
nemen in ‘t Strop.
● Leefgroep drie ging op museumbezoek naar het Museum voor
Natuurwetenschappen in Brussel. Voor de kinderen bekend onder de naam: het
dinomuseum. Het werd een heel interactieve, boeiende leerervaring want we
konden met kleine groepjes op stap doorheen het museum dankzij de vele
aanwezige (groot)ouders. Daarom een grote dank u wel voor: Özlem (Osman),
Nadya (Nur), Elif (Kayra en Melih), Eva en Ben (Gust en Tine), Filip (Klaas), Anne (oma van
Leander) en Shakira (stagiaire).
● Deze week zat Tamara (Leander) in de rode vertelstoel van leefgroep drie.
● De oma en opa van Marthe zijn echte waterratten. Ze begeleidden de eerste

leefgroep in het zwembad.
● Alle ouders van de vierde leefgroep, alsook Erik (opa Guillaume) hielpen onze
ontmoetingsdagen fantastisch verlopen. Ze zorgden voor fietsbegeleiding,
bagagevervoer, inkopen, heerlijke spaghettisaus, soep, koekjes, helpende afwasen kuishanden. HARTVERWARMEND TOCH?
● Roland en Claudia gingen naar Copy discount.
● Noortje (Bo, Sam) bezorgde groenten aan de keuken.
● Roberte (vriendin Anne) schonk kledij én boeken aan leefgroep1,2,3
● Osman (Cihan) deed tezamen met Klara (vrijwilligster) een avondbeurtrol.
DE “WIST JE DAT-JES” VAN DE WEEK:
Bart, Jo, Sareh, Tania en hun collega’s van het Tempelhof met de kleuters en senioren
worden ontvangen op het stadhuis:

Diane, die poetsvrouw op De Buurt was tot haar pensioen, is op 23 oktober overleden.
Wij wensen Gentil die hier nog regelmatig op school komt voor een babbeltje véél
sterkte in deze moeilijke periode.
Adressenboekje 2015-2016
Sommige adressen werden als staatsgeheim bewaard, maar na twee maanden hebben
we uiteindelijke alles te pakken gekregen. Dankzij Lut, Joannes, Evert en Margo
ontvangen jullie het NIEUWE ADRESSENBOEKJE als cadeautje.
lees nog verder hieronder….

De tuinwerken gaan vooruit. Zoals jullie allen hebben gezien was het eerste
tuinweekend een waar succes. Heel wat werk werd verzet en iedereen had het naar zijn
zin.
Wil je ook nog je steentje bijdragen? Dat kan!
Dinsdag 3 november breken we samen met de vrijwilligers van vzw Mirabello de
tegels uit. Alle hulp is welkom. Daarnaast kan er verder in de zandbak worden gewerkt.
In het weekend van 7 en 8 november leggen we een klein veldje kasseien en werken
we de zandbak af. Er zijn daarnaast ook nog een aantal kleine werkjes die gedaan
kunnen worden.
Er moet ook nog één keer naar het containerpark worden gereden. Aanhangwagen staat
reeds gevuld.
Ook mag er steeds eten worden gemaakt voor de noeste werkers.
Iedereen meer dan welkom. Laat je even aan Johannes of Jo weten wanneer je komt?

