De berichtenbrief
Vrijdag 27 maart 2015

KALENDER april- mei 2015
di, 31 ma
wo, 1 ap
vr, 3 ap
vr, 3 ap
vr, 3 ap

15.45u
VM
VM
NM
15u35

De Buurt
Strop
De Buurt
Van Eyck
De Buurt

za, 4 apzo 19 ap
di, 21ap

Voorstelling planning sportproject Leefgroep 2
Zwemmen
Leefgroep 2
Paasontbijt
Iedereen
Zwemmen
Leefgroep 3 en 4
Feestelijke afsluiting
Iedereen
2de trimester
Paasvakantie

20u00

Stuurgroep

Nog te bepalen

Stuurgroepleden en
geïnteresseerden
Leefgroep 1
Johannes, Jo, Tim, Eva,
Katrien, Margo en Anne, Lut
en Evert
Iedereen
Ouders, vrijwilligers,...

wo, 22 ap VM
wo, 22 ap 20u00

Schaduwtechnieken
Vl.O.M: raad van bestuur en
algemene vergadering

do, 23 ap 15u35
za, 259uzon, 26 ap 16u

Kinderfeest
Klussenweekend onder leiding
van drie mama’s: Uta, Anne en
Margo en Claudia (zie bijlage)
Start to run
Leefgroep 4
Zwemmen
Leefgroep 2
Start to run
Leefgroep 4 en ouders
Vormingsmoment rond taalbeleid Begeleiders
Vrije dag
Stuurgroep
Stuurgroepleden en
geïnteresseerden
Sportdag
Leefgroep 3

De Buurt
De Buurt

Infovergadering:
1. De verbouwingen en
nieuwbouw van juni
2. Nederlands en thuistaal op
school en thuis
Toneel HUT
Toneel HUT
Zwemmen

Voor alle ouders van alle
leefgroepen en voor alle
geïnteresseerden en de
architect, Wim Depuydt

‘t Schuurtje van
Roland in De
Buurt

Leefgroep 2
Leefgroep 1
Leefgroep 2

Minard
Minard
Strop

di, 28 ap
wo, 29ap
wo, 29 ap
wo, 29 ap
vr, 1 mei
ma, 4 mei

16u15
VM
9u00
20u00
20u00

di, 5 mei

Hele
dag
wo, 6 mei 20u

di, 12 mei 10u15
di, 12 mei 13u30
wo, 13
VM
mei
do, 14 en
vr, 15 mei
ma, 18 -vr
22 mei

De Buurt
De Weide te
Erpe-Mere

Baudelopark
Strop
Baudelopark
De Buurt

Tolhuis

Vrijaf: Hemelvaart en brugdag
Zeeklas

Leefgroep 3

Oostende

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 Eliane (Tinus, Loes) en Delphine (Lucy).
DE HANDDOEKEN
Deze week wassen Delphine en Jan (Lucy).
Op 4 april wassen Kurt en Jasmien (Lili) de handdoeken.
WELKE OUDERS MAKEN TIJDENS DE VAKANTIE EN DE WEEK ERNA DE LEEFGROEP
SCHOON?
In het weekend van 28 maart Tijdens de paasvakantie
Leefgroep 1 Wille en Eliane (Loes)
Özlem en Abdil (Osman)
Leefgroep 2 Mevlit en Sibel (Ildem)
Gülnaz en Celal (Belfin)
Derviz en Belgin (Yassin)
Leefgroep 3 Hannes en Fien (Rosanne)
Olivier en Nathalie (Manon)
Havva en Tuncay (Hassan)
Leefgroep 4 Katrien en Tom (Bas en Joke)
Els en Frank (Flo)
WAT GEBEURT IN DE LEEFGROEP?
Leefgroep 1 duikt helemaal in de paassfeer.
Leefgroep 2 ontdekt, verkent het ei en hoopt dat de paashaas chocolade brengt...
Leefgroep 3 oefent een weekje in met heel veel zin en sluit af, blij en gezond met een paaseitje in
de mond.
Leefgroep 4 oefent nog een weekje in en geniet vrijdag van een heerlijk ontbijt
BEURTROLLERS:
De soepmakers zijn op maandag: Lien (Lena), dinsdag: Bianca of Claudia, donderdag: Marleen (oma
Lasse, Louis) en vrijdag: Veerle (Anna, Korneel).
Op woensdag beurtrolt Mieke (Tuur, Fons) ondersteund.
Geef je door indien je op de ? kan beurtrollen. Dank alvast.
Beurtrol op andere dagen:
maandag
Kris

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

dinsdag
Jo

donderdag
Jo

vrijdag
Jo

Chris
Bianca
Delphine (Lucy)
Lien (Kato)
Sareh
Rudy (Jonas, Hanne)

Chris
Ime ( Lie, Rob)
Ben (Gust, Tine)
Sareh

Iris (Tuur)
Pieter (Louis, Sus)
?
?

Menmum (Ensar,
Azad)

Mieke (Roos)

Deborah ( Oscar)

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

dinsdag

donderdag

vrijdag

Couscous met erwtjes
en hamblokjes,
broccoli en rode
bietjes

Groentecurry met,
komkommer met
yoghurt-muntdip en
maïs

Feestmaaltijd voor GEEN warme
de vakantie: frietjes maaltijd: fijne
met eitje, sausjes en paasvakantie!
slamengeling

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), Pieter (Sus, Louis) en Sareh (vrijwilligster)
● Mariëtte, onze buurvrouw, schonk appels aan de leefgroepen. Mariëtte en Henri,
buurvrouw en vriend speelden paashaas. Dat zien we op 3 april.
● Gerda en Hans Rosseau (via Anne) schonken De Buurt kopjes, glazen, borden, lakens,
naaigerief, een koffiezet, microgolfoven… Een grote dankjewel.
● Tom en Noortje (Bo, Sam) schenken ons een frigo/diepvries en microgolfoven.
● Tim en Valérie (Julia) schonken ons een combi-oven.
● Roland en Claudia reden naar het containerpark en ruimden het binnengekomen gerief
netjes op.
● Xavier (Saar) is heel wat vijzen kwijt, hij schonk ze aan De Buurt.
● Irem en Hilal uit de 4de lfgr ruimden maandag samen met Kris C de stoep op. Op
maandag 30 maart zullen ze wellicht werkloos zijn, want op zondag 29 maart gaat de
“Gentsche gruute kuis” door in onze wijk tezamen met IVAGO, de stadsdiensten en de
buurtbewoners. Afspraak aan het Tolhuiscomplex om 10u
● De middengroepers van de 4de leefgroep berekenden of het aantal m² van de (overdekte)
buitenruimte groot genoeg is voor het aantal leerlingen = levensecht rekenen. De school
voldoet aan de minimale eisen qua oppervlakte in m² per kind. De resultaten gaan naar de
stuurgroep.
● Leefgroep 3 werd bedolven onder een niet aflatende stroom aan hulp en ondersteuning in
het project: bedankt voor alle helpende handen! Karolien (Louis), Filip (Ciska), Anne (Jesse),
Margo (Mingus), Sven (Jitte), opa en oma (Kato), Nathalie (Manon), Elif (Kayra), Nele en Kobe
(mama, broer Jonas en Luna), Fien (Rosanne), Sareh (vrijwilligster), Claudia en Roland, Eva (Gust)
en last but no least Ben (Gust) die een korte langspeelfilm monteerde voor het project.
DE “WIST JE DAT-JES” VAN DE WEEK:
Belastingaftrek: de betaling voor de middagopvang kan je aftrekken van je belastingen
We verstuurden de fiscale attesten voor de opvang van 2014 per mail. De attesten staan op naam
van de moeder.
Wie geen e-mail adres heeft, kreeg het attest op papier. Heb je geen printer, dan kan ook een
afgeprint exemplaar op het secretariaat gevraagd worden.
Op het attest staan enkel de betalingen die je gedaan hebt in 2014.
De betalingen voor opvang van december (of van november indien je pas in 2015 betaalde) worden
meegerekend op het fiscaal attest van 2015.

GEZOCHT
We vullen graag onze voorraad keukenhanddoeken, kopjes(tassen) of bekers, wijn- en
aperitiefglazen aan. Wie heeft er op overschot? BORDEN hebben we niet meer nodig.
Ouders/fotografen
Dag beste ouders,
Het lijkt misschien wat vroeg om het er al over te hebben, maar...
om dit schooljaar in schoonheid af te sluiten willen we jullie graag een heuse De Buurtverjaardagskalender aanbieden. Hierop staan de namen van alle kinderen, personeelsleden en
vrijwilligers en de foto van de maandjarigen. Jullie kunnen dan de namen van jullie geliefden
aanvullen op deze kalender.
Voor de creatie van deze kalender zijn we op zoek naar enkele enthousiaste (semi)fotografen.
Wie heeft er zin om het concept mee uit te denken en/of te komen fotograferen? Laat snel iets
weten aan Jo of op het secretariaat. De fotoshoot zelf gaat door tijdens de eerste week van mei. Een
concreet moment zal nog worden afgesproken.

