De berichtenbrief
Vrijdag 4 april

KALENDER APRIL/ MEI 2014
vr, 4 ap

VM

Paasontbijt

Leefgroep 1,3 en 4

vr, 4 ap

NM

Zwemmen

Leefgroep 3 en 4

Van Eyck

vr, 4 ap

15u35

Feestelijke afsluiting van het
2de trimester met een
oliebollenfestijn

Iedereen

De Buurt

za, 5 t.e.m. ma 21 april : Paasvakantie, maar op 7,8 en 9 april van 9u-15u: grote kuis in de keuken van De
Buurt. Veel handen maken het werk licht. Kom je ook een uurtje helpen?
di, 22 ap

20u00

Vormingsmoment

Begeleiders

do, 24 ap

NM

Bezoek aan de senioren

Leefgroep 1

Tempelhof

do, 24 ap

16u15-17u15

Start to run training

Leefgroep 4 en Jo

Baudelopark

vr, 25 ap

9u00

Koffieklets

Iedereen

De Buurt

ma, 28 ap

VM

Bezoek aan de
kinderboerderij

Leefgroep 1

De Campagne,
Drongen

di, 29 ap

20u00

Leefgroepvergadering

Leefgroep 3

De Buurt

wo, 30 ap

9u00-11u30

Start to run

leefgroep 4

Baudelopark

wo, 30 ap

VM

Zwemmen

Leefgroep 2

’t Strop

do, 1 mei en
vr 2 mei

Vrijaf: Dag van de arbeid en
facultatieve vrije dag

ma, 5 mei

20u00

Stuurgroep

Stuurgroepleden

di, 6 mei

8u40

Sportdag

Leefgroep 3

De wijk

do, 8 mei

20u00

Leefgroepvergadering

Leefgroep 1

De Buurt

ma, 12 mei

VM

Openklas

leefgroep 3 en 4

De Buurt

di, 13 mei

VM

Openklas

leefgroep 1 en 2

De Buurt

27 juni: De ‘beste van jezelf-show om 15u30 tot 20u. Ook in de namiddag gaan de leefgroepactiviteiten
gewoon door. Nog even wachten dus voor je op vakantie vertrekt!

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 nog 6 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: ?, donderdag: Angie (Aëla, Django) en vrijdag: Veerle
(Anna, Korneel)

Woensdag is Margo (Mingus, Ilias) de beurtroller.
Beurtrol op andere dagen:
Uren

dinsdag

donderdag

Vrijdag

7u45 8u40

Roland en Claudia

Roland en Claudia

Roland en Claudia

12u30 13u30

Claudia
Francine (vrijwilligster)
Jo
Anne

Claudia
Myuzgyan (vrijwilligster)
?
?

Claudia
Tamara (Janosh, Leander)
?
?

15u50 16u30

Dieter (Janosh, Leander)
?

Tom (Joke, Bas)
Tien (Jente)

?

Beurtrollers gezocht voor de week nadien op:
maandag 28 april: 1 middagbeurtroller
dinsdag 29 april: 3 middagbeurtrollers
EEN GEZELLIG KOPJE KOFFIE OF THEE
Deze week konden wij thee en koffie drinken op de gezondheid van Mich (Maurice), Karolien (Sus,
Louis) en De Buurt.
MAALTIJDEN: ALS JE WARM BLIJFT ETEN, BETAAL JE DE DAG ZELF OF KOOP
JE EEN 5- OF EEN 10-BEURTENKAART. ETEN OP DE POEF KAN ECHT NIET!
Het slaatje kan je apart verkrijgen voor 2 euro.
Dinsdag
frietjes, balletjes in
tomatensaus met worteltjes

rauwkost: witloof,
mandarijntjes, tuinkers, sausje
van mandarijnen, olie,
citroensap.

Donderdag

Vrijdag

vegetarische lasagne met
wortelen, prei, courgettes,
paprika tomatensaus, witte saus
en gemalen kaas

ovenschotel: spinazie, vis en
puree

rauwkost: worteltjes,
komkommer, appel, radijsjes en
een vinaigrette

rauwkost: rode paprika,
erwtjes, verse spinazie,
tomaatjes en een lekkere
dressing

WELKE OUDERS MAKEN DEZE WEEK EN DE WEEK ERNA DE LEEFGROEP SCHOON?
In de paasvakantie

In het weekend van 26 april

Leefgroep 1

Ercan en Gökül (Cenk)

Havva (Murat)

Leefgroep 2

Alexander en Nadya (Nur)
Hulya en Murat (Ecem)

Kemal en Kurbet (Irem)

Leefgroep 3

Els en Frank (Flo)
Abdul en Özlem (Osman)
Canan en Salih (Irem)

Mehmet en Elif (Melih)

Leefgroep 4

Björn of Sabrina (Tirza, Djuna)

Pe en Eva (Volker)

DE HANDDOEKEN
Tijdens de paasvakantie wassen Lawrence en Dankwa (Everlasting, Amazing) de handdoeken.
De week nadien wast Leen (Ilayda) de vuile handdoeken.
WAT GEBEURT IN DE LEEFGROEP?
Leefgroep 1 leert over de boerderij.
Leefgroep 2 hoopt dat de paashaas aan hen heeft gedacht!
Leefgroep 3 oefent in met heel veel zin.
Leefgroep 4 start ook met een weekje inoefenen.
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: Tim, Jo, Anne, Hannelore (Baziel), Lien (Kato), Kurt (Lili).
 Alle helpende handen bij de oliebollenfestijn, maar vooral Roland en Claudia.
 Sultan (buurvrouw van Nissanur) vertelde in leefgroep 3 over de tijd van toen in Turkije.
 Elif (Melih) vergezelde de tweede leefgroep naar de stadsbibliotheek.
 Leefgroep 2 zwom alweer met de hulp van Tania, Mehmet (Melih) en Zibel (Naz).
 Rawi, Jonas, Anna, Joke, Irem, Tirza, Saar, Kardelen, Hilal, Felix en Bram herstelden
samen met Johannes de fietsen van leefgroep 2 en 3.
 Jorgen (Jente) kwam inspecteren wat het afvoerprobleem in de keuken was. Morgen komt de
ontstoppingsdienst de zaak letterlijk schoonspuiten.
HET “WIST JE DAT-JE” VAN DE WEEK:
Claudia en Roland zoeken na 15 jaar vrijwilligerswerk in De Buurt nieuwe horizonten op.
Vanaf volgend schooljaar gaan we hun grote hulp moeten missen. We hebben nu nog enkele
maanden om nieuwe vrijwilligers te zoeken, te kijken wie en hoe hun taken zullen overgenomen
worden. Ken je mensen die klusjes willen uitvoeren, een kookbeurt willen opnemen, de
ochtendbeurtrol op zich willen nemen,... Heb je zelf interesse, heb je ideeën hoe we deze nieuwe
situatie kunnen aanpakken? Laat je stem horen!

