De berichtenbrief van vrijdag 5 juni 2015

KALENDER juni 2015
do, 4 juni
ma, 8 juni 20u00
di, 9 juni
NM
di, 9 juni
20u00
wo, 10 juni VM
wo, 10 juni 20u00
do, 11 juni VM
vr, 12 juni NM
ma, 15 juni 16u
vr, 19 juni 11u00

Start van de grote verbouwingswerken
Tuinvergadering
Iedereen
Senioren: eindactiviteit
Leefgroep 1
Leefgroepvergadering: slotvergadering
Leefgroep 1
Zwemmen
Leefgroep 2
Leefgroepvergadering: slotvergadering
Leefgroep 3
Zwemmen
Leefgroep 1
Zwemmen
Leefgroep3 en 4
Slotvergadering
Leefgroep 4
Wijkpicknick op verschillende locaties in de
Iedereen
wijk
ma, 22 juni
Facultatieve vrije dag: geen school
di, 23 - do
Uitwisselingsproject tussen de verschillende
Iedereen
24 juni
leefgroepen
wo, 23 juni VM
Zwemmen
Leefgroep 2
vr, 26 juni NM
Zwemmen
Leefgroep3 en 4
vr, 26 juni 15u30
Festival Final
di, 30 juni
De vakantie begint om 12u
wo, 1 juli
20u
Stuurgroep
Stuurgroepleden,
geïnteresseerden
do, 2 juli
20u
Raad van bestuur Vl.O.M.
Afgevaardigden
wo, 1 juli 8u40- Klussen, opruimen en poetsen in leefgroep 1,
Iedereen
zo, 5 juli
17u
2 en 3

De Buurt
Tempelhof
De Buurt
Strop
De Buurt
Strop
De Buurt
De Buurt
De wijk

De Buurt
Strop
De Buurt

Nog af te
spreken
De Weide
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 Marieke (Maurice), De
Buurt en de KVZ (Oostende)
DE HANDDOEKEN
Deze week wassen Gauthier en Hilde (Felix) de handdoeken.
Op 11 juni wassen Mieke en Ward (Roos) de handdoeken.

WELKE OUDERS MAKEN DIT WEEKEND EN DE WEEK ERNA DE
LEEFGROEP SCHOON?

Leefgroep 1
Leefgroep 2
Leefgroep 3
Leefgroep 4

In het weekend van 6 juni
Katrien en Tom (Ico)
Osman en Nurçan (Cihan)
Lien (Kato)
Kurbet (Hilal)

In het weekend van 12 juni
Alex en Nadia (Nisanur)
Hulia en Murat (Ecem)
Peter (Fons, Tuur)
Canan en Salih (Irem)

WAT GEBEURT IN DE LEEFGROEP?
Leefgroep 1 werkt hard, geniet van de zon en gaat zwemmen.
Leefgroep 2 verwerkt Diggie
In Leefgroep 3 vliegen de cijfers en de letters in doorheen de inoefenruimte. Ze oefenen
hard in, ze maken testen en tussendoor denken ze aan vaderlief.
Leefgroep 4 volgen de verbouwingswerken op de voet, maar laten zich toch niet te veel
afleiden tijdens de laatste inoefenspurt.

BEURTROLLERS:
De soepmakers op maandag: Lien (Lena), op dinsdag: ? of Claudia, op donderdag: ? of
Claudia en vrijdag: Veerle (Korneel, Anna)
Op woensdag beurtrolt Mieke (Tuur, Fons)
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

dinsdag
Jo
Chris
Sareh
Bobonne (oma

(Kevin)

Louis, Sus)

Meryem

?

Sareh
Noortje (Sam,
Bo)

donderdag
Jo
Chris
Sareh
Ime (Lie, Rob)
?

vrijdag
Jo
Chris
Meryem
Uta (Lasse, Louis)
Pieter (Louis, Sus)

Rudy (Jonas,

Noortje (Sam,

Hanne)

Bo)

Sareh

Annelies (Lind,

Lieve (Josse, Wout)
Sareh

Finn)

Sareh

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
Kaasomelet met
couscous en
erwtjes, paprika en
tomaat

dinsdag
RIET kookt :
kippenblokjes met
broccoli en
worteltjes in
kokossaus
gebakken
aardappelen met
rozemarijn,
rodebietensla met
appeltjes

donderdag
Rijst met
groentencurry uit
India: aardappel en
wortel en
courgette,
komkommer met
yoghurtdip

vrijdag
Pastakrullen met
kaasblokjes en
mais, boontjes en
geraspte wortel

Vrijdag 19 juni is er geen warm eten want iedereen gaat picknicken met de andere
kinderen uit de wijk.
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: Lutje, Lindsay (Owen) en Jo
● Mieke (Roos) schonk borden
● Frank (Flo, Mong), Bart (Jonas, Luna), Rudy (Jonas, Hanne) hielpen mee om de ruimte van
de oudsten van de 4de leefgroep te legen. Vanuit die ruimte wordt het bouwafval
via een koker in een container gekieperd.
DE “WIST JE DAT-JES” VAN DE WEEK:
De verbouwing is gestart, maar dat hebben de meesten onder jullie weg opgemerkt. De
toegang tot het eerste gedeelte van de tuin via de poort tot aan het hek is verboden terrein
voor iedereen.
De fietsrekken zijn vanaf maandag allemaal te gebruiken. Ze staan 50 m verderop in de
straat.
De oudsten van de vierde leefgroep zitten nu in de living (verdieping van de 3de
leefgroep). Ze hebben het er gezellig gemaakt.
De gewone schoolwerking gaat verder.
De ochtendpauzes van de leefgroepen lopen geschrankt, waardoor er steeds maar 1
leefgroep pauze heeft.
Over de middag gaan we met de 3de en 4de leefgroep steeds naar het Tolhuisspeelplein.
Soep: graag 8 l
We bedanken de ouders die soep maken heel hartelijk. De kinderen tonen ook dat ze
tevreden zijn… ze geven zelfs door dat er te kort is! Kunnen jullie dus zeker voor 8 liter
soep per dag zorgen? Zo heeft de laatste leefgroep ook nog soep bij de boterhammen.

