De berichtenbrief
Vrijdag 6 februari 2015

KALENDER februari/ eerste deel van maart 2015
vr, 6 feb
za, 7 feb
woe, 11
feb
vr, 13 feb

NM
21u00
20u00

Zwemmen
Benefietfuif GITANE
RvB en AV Vl.O.M.

VM

Carnavalstoet
Iedereen
Van za, 14 feb tot enmet zo, 22 feb:krokusvakantie
Taaluitwisseling
Leefgroep 4

De wijk

Taaluitwisseling

Gent

ma 23 febwo,25 feb
wo 25 febza, 28 feb
di, 24 feb 20u00
ma, 2 ma 9u30
di, 3 ma
wo, 4 ma
vr, 6 ma
vr, 6 ma
ma, 9 ma
vr, 13 ma
zo, 15 ma

VM
VM
NM
20u00
17u

wo, 18 ma VM
do, 19 ma VM
do, 19 ma 20u00
vr, 20 ma

NM
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IEDEREEN
Afgevaardigden
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Van Eyck
Balzaal - Vooruit
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Couthuin

Leefgroepvergadering
Toneel” Gloria”

Leefgroep 3
De Buurt
Oudsten 2de en
Larf!
jongsten 3de lfgr
Toneel “Keik”
Leefgroep 1 en 2
Kopergieterij
Zwemmen
Leefgroep 2
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Zwemmen
Leefgroep 3 en 4
Van Eyck
Quiz t.v.v. leefgroep 3 en 4
Iedereen
Buurtcentrum
Vormingsmoment
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Facultatieve vrije dag (nog even onder voorbehoud)
Benefietvoorstelling voor
IEDEREEN
Arca,
De Buurt: Duizend man sterk
Tinnenpotstraat
door Mich Walschaerts
Gent
Zwemmen
Leefgroep 2
Strop
Zwemmen
Leefgroep 1
Strop
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Stuurgroepleden en
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Zwemmen
Leefgroep 3 en 4

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 De Buurt.

DE HANDDOEKEN
Deze week wassen Nathalie of Steven (Moris) de handdoeken.
Op 13 februari wassen Ime en Pieter (Lie en Rob) de handdoeken.

WELKE OUDERS MAKEN TIJDENS DE VAKANTIE EN DE WEEK ERNA DE
LEEFGROEP SCHOON?

Leefgroep 1
Leefgroep 2

In het weekend van 7
februari
Achiel en Charlotte (Boris)
Mich en Marieke (Maurice)

Leefgroep 3

Iris

Leefgroep 4

Els en Willem

(Tuur)
(Josse)

In de krokusvakantie
Zoë (Zafirah)
Mehmeth en Elif (Melih)
Celal en Gülnaz (Belfin)
Turcan en Zibel (Naz)
Nathalie en Olivier (Manon)
Kurbet (Hilal)

WAT GEBEURT IN DE LEEFGROEP?
Leefgroep 1 bereidt het carnavalfeest voor.
Leefgroep 2 krijgt 2 stagiaires kleuteronderwijs. We heten Lizzy en Eva welkom!
Leefgroep 3 stuurt de Vikingen terug naar huis. We oefenen in en nemen wat testen af.
Leefgroep 4: bereidt zich voor op de taaluitwisseling.

BEURTROLLERS:
De soepmakers zijn op maandag: Lien (Lena), dinsdag: Bianca, donderdag: Marleen
Lasse, Louis) en op vrijdag: Veerle (Anna, Korneel).
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Op woensdag beurtrolt Margo (Ilias, Mingus)
Geef je door indien je op de ? kan beurtrollen. Dank alvast.
Beurtrol op andere dagen:
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maandag
Kris

dinsdag
Jo

donderdag
Jo

vrijdag
Jo

Chris
Bianca
Noortje (Bo)
Myriam (Kevin)
Kwame
?
?

Chris
Sibel (Irem)
Bianca
Kwame

Chris
Ime (Lie, Rob)
Kwame
?

Chris
Tamara

?
?

Annelies (Moris)
Anja
Tom (Joke, Bas, Ico)

(Janosh,
Leander)
Uta (Lasse, Louis)

Kwame
(Ito)

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
Pompoensoufflé :
de laatste van het
pompoenseizoen,
quinoa met
bruine bonen en
rode bietensla

dinsdag
Tofu gebakken met
groenten-couscous,
venkel met appel en
mais

donderdag
Lamsgehakt met
aardappelen en
broccoli, boontjes
en witloof met
mandarijn

vrijdag
Frietjes met mayo
of coktailsaus, eitje
en rauwkostschotel

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 of beurtrollers die vorige week niet vermeld waren
op de beurtrollijst: Bianca (vrijwilligster), Ime (Lie en Rob), Pieter (Sus, Louis), Delphine
(Lucy), Rudy (Jonas, Hanne), Els (Flo, Mong), Mich (Maurice), Katia (Rocco), Angie (Django
en Aëla) en Lief (Josse, Wout)
● Eva die naast haar interims in leefgroep 1 en 2 als vrijwilligster extra komt
werken en met Anne de infovergadering voor nieuwe ouders verzorgde.
● De spelletjesnamiddag in leefgroep 2 was een echt succes dankzij moemoe en
vava (Tine), Nadyre (Ileysu), Mich (Maurice), Eliane (Tinus), Sien (Anns dochter) en
Lowieze!
● Elif (Kayra) want ze was tijdens het project een ontzettend grote ondersteuning.
● Memnun (Ensar) en Özlem (Osman) voor de lekkere warme wafels voor de 3de lfgr
● Danny (oud-ouder) om voor ons de inoxtafel aan te passen aan het kookfornuis. Bekijk
maar eens de foto in bijlage.

DE “WIST JE DAT-JES” VAN DE WEEK:
Kinderen reizen niet meer gratis mee met een abonnee
Gratis meerijden kan niet meer, behalve voor personen met een handicap en kinderen
jonger dan 6 jaar (mits begeleiding). Het is niet meer mogelijk om als +12-jarige
abonnee 4 kinderen jonger dan 12 jaar gratis mee te nemen. Kinderen van 6 tot en met 11
jaar kunnen wel een beroep doen op een nieuw jaarabonnement: de Buzzy Pazz –12 jaar.
Voor slechts 50 euro reizen ze het hele jaar door met bus of tram.
GOED NIEUWS! De verbouwings werken mogen beginnen!
De goedkeuring van het departement voor de verbouwingswerken is eindelijk binnen!
- de vernieuwing van het dak kost 73.742,01 € waarvoor we een subsidie krijgen van

51.619,41 € en zelf 22.122,60 € betalen.
- de uitbreiding vierde leefgroep kost 87.718,46 € waarvoor we een subsidie krijgen van
61.402,92 € en zelf 26.315,54 € betalen.
De inkomsten van The Act of Kindness Dinner, de Gitane fuif en de benefietvoorstelling
‘Duizend man sterk’ zullen dus goed gebruikt kunnen worden. Allen daarheen.
NIEUW
Twee jongetjes, Stan De Rouck en Achille Vanseveren en twee meisjes Dalia Paridaen
en Aysenur Bayar mogen vanaf 2 februari de 1ste leefgroep versterken.
Niet alleen zij, maar ook de mama’s en papa’s zijn hartelijk welkom!

