De berichtenbrief
Vrijdag 31 januari 2014

KALENDER FEBRUARI 2014
za 01*02*14 20u30 tot de GITANE: benefietfuif ten
vroege
voordele van De Buurt
ochtend

Zo veel mogelijk volk

Balzaal
Vooruit

ma, 3 feb

Facultatieve vrije dag:

di, 4 feb

NM

Verjaardagsfeest Owen

Leefgroep 1

Bij Owen

wo,5 feb

VM

Zwemmen

Leefgroep 2

‘t Strop

wo, 5 feb

20u

Extra stuurgroep en rvb Vl.O.M.

Alle stuurgroepleden en
leden van de rvb Vl.O.M.

De Buurt

do, 6 feb

NM

Bezoek aan Baloe

Leefgroep 1

Baloe

do, 6 feb

19u45

Vormingsmoment

Begeleiders

Bij Anne

vr, 7 feb

NM

Zwemmen

Leefgroep 3 en 4

Van Eyck

vr, 7 feb

16u30

Totaalspektakel 4de leefgroep

Ouders vierde leefgroep

‘t Schuurtje

ma, 10 feb

20u

Werkgroepje: een vernieuwde
website

Frank (Jesse), Jo, Johannes,
Dirk en Tim

Nog niet
bepaald

do, 13 feb

NM

Bezoek aan de oudjes

Leefgroep 1

Tempelhof

do, 13 feb

20u00

Infoavond

Geïnteresseerde
toekomstige ouders

De Buurt

Taaluitwisseling

Leefgroep 4

CouthuinGent

ma, 17 tot
vr, 21 feb

LET OP!!! GEEN SCHOOL

di, 18 feb

8u30

Medisch onderzoek

Jongsten leefgroep 2

CLB

wo, 19 feb

VM

Zwemmen

Leefgroep 2

’t Strop

do, 20 feb

VM

Zwemmen

Leefgroep 1

’t Strop

vr, 21 feb

NM

Zwemmen

Leefgroep 3 en 4

Van Eyck

di, 25 feb

19u00

AV FOPEM en SOM

Jo, Dirk, Anne en
geïnteresseerden

wo, 26 feb

20u00

Stuurgroep

Stuurgroepleden

za, 1 ma- zo
9 ma
ma, 10 ma

Philippe de
Champagne
straat, Brussel

Krokusvakantie

VM

Medisch onderzoek

Oudsten leefgroep 3

CLB

BEURTROLLERS:
De beurtrol is een dienst van ouders en vrijwilligers voor ouders en kinderen. Ouders
en vrijwilligers geven zich op om gratis toezicht te houden. De beurtrollers verzorgen
opvang net voor en na de school en tijdens de middag. Deze week nog 2 gele
vraagtekens: wie noteert zijn/haar naam?
Dit zijn de ouders en vrijwilligers die jullie kind(eren) volgende week gratis
opvangen of die instaan voor drankbedeling en afwas.
De soepmakers zijn op dinsdag: Bart (Kobe, Jonas, Luna), op donderdag: Marleen (oma
Lasse, Louis) en op vrijdag: Veerle (Anna, Korneel)
Woensdag is Mieke (Tuur, Fons) de beurtroller.
Beurtrol op andere dagen:
Uren

maandag

dinsdag

donderdag

Vrijdag

7u45- 8u40

geen school

Roland en Claudia Roland en Claudia Roland en Claudia

12u30 13u30

geen school

Claudia
Lindsay (Owen)
?

Claudia
Tom (Joke, Bas) tot

Claudia
Tamara (Janosh,

12.40

Leander)

Nadya (Nisanur, Nur) Sabrina (Tirza, Djuna)
?
15u50- 16u30 geen school

Dieter

(Janosh,

Leander)

Rudy (Jonas, Hanne)

gezocht voor de week nadien:
maandagmiddag 10 februari: 2 middagbeurtrollers
dinsdagmiddag 11 februari: 2 middagbeurtrollers
donderdagavond 13 februari: 1 avondbeurtroller
vrijdagavond 14 februari: 1 avondbeurtroller

Menmun (Ensar)
Julie (Ciska, Anton)

Tien (Jente)

DE HANDDOEKEN
Deze week wassen Kurbet en Kemal (Hilal, Irem) de vuile handdoeken.
Volgende week zijn Annick en Frank (Lolita, Mowgli) aan de beurt.

WAT GEBEURT IN DE LEEFGROEP?
Leefgroep 1 transformeert bijna volledig in ridders en jonkvrouwen.
Leefgroep 2 is goed bezig, er is nog geen gemeenschappelijke interesse opgespoord.
Leefgroep 3 trekt verder op wereldreis. Je kunt hen weldra volgen op hun website.
Leefgroep 4 bereidt zich helemaal voor op het toonmoment voor ouders op vrijdag 7 februari.

MAALTIJDEN: als je warm blijft eten, betaal je de dag zelf of koop je een 5- of een 10beurtenkaart.Het slaatje kan je apart verkrijgen voor 2 euro.
Maandag

Dinsdag

Donderdag

Vrijdag

geen school

gestoofde
prinsessenboontjes met
varkens-koteletjes en
gekookte aardappelen

gegratineerde pasta met
venkelcrème: pasta,
zoete aardappelen,
venkel, groentebouillon,
room, pittige kaas,…

geen school

Caesarsalade: ei, sla,
olijfolie, citroensap,
ansjovis, Parmezaanse
schilfers en croutons

Griekse salade: feta, sla, rood-groene salade: rode
tomaten, komkommer, biet, sinaasappelsap, verse
zwarte olijven, verse
jonge spinazie….
kruiden….

Hongaarse visstoofpot:
aardappelen,
tomatenpuree,
paprikapoeder, zuurkool,
ajuinen, room, ….

WELKE OUDERS MAKEN DEZE WEEK EN DE WEEK ERNA DE LEEFGROEP
SCHOON?
in het weekend van 1
februari

In het weekend van 8
februari

Leefgroep 1 Lief en Wim (Josse, Wout)

Kurt en Jasmien (Lili)

Leefgroep 2 Filip en Mieke (Klaas)

Niels en Uta (Louis)

Leefgroep 3 Frank of Kristel (Titus)

Veerle en Wim (Korneel)

Leefgroep 4 Hasibe en Ali (Ilhan)

Musa en Belgiz (Yüksel)

EEN GEZELLIG KOPJE KOFFIE OF THEE
Deze week konden wij thee en koffie drinken op de gezondheid van Julie (Ciska, Anton) en De
Buurt.

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?
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Vorige en deze week waren de inspringende beurtrollers: Leentje (ex-ouder), Iris (Tuur),
Niels (Lasse, Louis), Lindsay (Owen), Jo (Bram, Saar), Mich (Maurice) en Els (Mong, Flo).
Roland zorgde voor een nieuwe W.C-houder in het toilet van de kleuters.
Roland zorgde voor de elektriciteitsleiding voor de nieuwe oven en Wim (Anna, Korneel)
legde de laatste hand eraan, waardoor Claudia beter kan koken.
De tweede leefgroep bedankt Elif (Melih) en Amalia (medestudente Sien van Ann) om
mee te gaan naar het Belfort.
Tania hielp vaak mee fruit snijden in de tweede leefgroep. Merci Taniaatje!
Bedankt Mich (Maurice) en Nadire (Ileysu) om mee te zwemmen met leefgroep 1
Claudia en Roland om te lezen met de derde leefgroep, fruit klaar te zetten voor derde
en vierde leefgroep, om het fruit te schillen zodat de kinderen meer fruit eten, om mee
te gaan zwemmen en nog zoveel meer.
Bart en Leentje (ex-ouders) om naar het containerpark te rijden.
Karolien zat in de rode vertelstoel van leefgroep 3
Iris (Tuur), Claudia & Roland en Hilda (vriendin van Anne VQ) ondersteunden tijdens de
zwemles.
Oma van Hilal en Hava (Hassan) voor het schenken van borden en kopjes.
Mieke (Nel en Korneel) en een onzichtbare schenker voor de washandjes.
Karen (vriendin van Anne VQ) schonk boeken voor het documentatiecentrum en
spelmateriaal voor de kleuters.

HET “WIST JE DAT-JE” VAN DE WEEK:


Saskia is de nieuwe stagiaire orthopedagogie in leefgroep 3

Op school staan ENKELE FIETSEN voor kinderen van de 3de. Die zijn geschonken door
ouders om kinderen die geen fiets hebben tijdens de bosklas toch ook van een fiets te voorzien.
Nu is geen plaats genoeg om deze fietsen hier te stallen. Wie geïnteresseerd is in een
kinderfiets kan Dieter aanspreken.
einde

