De berichtenbrief
Vrijdag 6 maart 2015

KALENDER maart 2015
ma, 2 ma - 19u
29 ap
vr, 6 ma
ma, 9 ma 20u00
zo, 15 ma 17u

ma, 16 ma
wo, 18 ma
do, 19 ma
do, 19 ma

20u00
VM
VM
20u00

vr, 20 ma NM
wo, 25 ma 10u00
do, 26 ma 16u
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Start-to-run

Volwassenen, zodat je kan mee
doen met de 5 km met je kind
eind april
Quiz t.v.v. leefgroep 3 en 4 Iedereen
Vormingsmoment
Begeleiders
Benefietvoorstelling voor IEDEREEN
De Buurt: Duizend man
sterk door M.Walschaerts
Leefgroepvergadering
Leefgroep 1
Zwemmen
Leefgroep 2
Zwemmen
Leefgroep 1
Stuurgroep
Stuurgroepleden en
geïnteresseerden
Zwemmen
Leefgroep 3 en 4
Toneel/dans:
Leefgroep 1
Wonderzoekers
Eindproduct leefgroep 3:
Iedereen
opening kunstparcours
‘VENSTERS’
Zwemmen
Leefgroep 2
Zwemmen
Leefgroep 3 en 4
Feestelijke afsluiting 2de Iedereen
trimester

Sportschuur
Regattenlaan 8
Buurtcentrum
Arca,
Tinnenpotstraat
Gent
De Buurt
Strop
Strop
Bij Lien in de
Stokerijstraat
Van Eyck
Centrale
In onze wijk

Strop
Van Eyck
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 De Buurt.
DE HANDDOEKEN
Deze week wassen Hannelore of Norman (Baziel)
Op 14 maart wassen Gökul en Ercan (Cenk) de handdoeken
WELKE OUDERS MAKEN TIJDENS DE VAKANTIE EN DE WEEK ERNA DE
LEEFGROEP SCHOON?

Leefgroep 1
Leefgroep 2
Leefgroep 3
Leefgroep 4

In het weekend van 7 maart
Christoph en Anja (Ito)
Pieter en Ime (Lie en Rob)
Hasibe en Ali (Cigdem)
Rudy en Isabel (Jonas)

In het weekend van 14 maart
Recai en Catharina (Issaiah)
Kurt en Jasmien (Lili)
Zou Zou en Lisa (Lucia)
Kurbet (Hilal)

WAT GEBEURT IN DE LEEFGROEP?
Leefgroep 1 geniet van de startende lente, kijkt of hun zaailingen al groeien en leert de
lentekleuren.
Leefgroep 2 is terug een leefgroep met 2 begeleidsters. De stagiaires zijn klaar met hun
stage.
Leefgroep 3 gaat van start met projectweek 2 van het creatieve project ‘vensters’.
Leefgroep 4 start met lopen. Binnen enkele weken lopen ze vlot 5 km.

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

8u159u40
12u10- Chris
13u30 Vénel
Noortje (Bo)
Myriam (Kevin)
15u35- Els (Flo, Mong)
16u30 Vénel en Marissa
ondersteunen

dinsdag
Jo

donderdag
Jo

vrijdag
Jo

Chris
Vénel
Lucia (Dalia)
?

Chris
Chris
Vénel
Vénel
Ime (Lie, Rob)
Tamara (Janosh,
Hannelore (Baziel) Leander)
?
Menmun
Julie (Ciska, Anton) Anja (Ito)
Vénel en Marissa Tom (Joke, Bas, Ico) Vénel en Marissa
ondersteunen
Vénel en Marissa ondersteunen
ondersteunen

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
Gebakken tofu
couscous met
rozijntjes, witlof
met appelsien
paprika

dinsdag
Vol au vent, rijst
met maïs, boontjes
en komkommersla

donderdag
vrijdag
Vislasagne, venkel- Rijstkroketjes,
tomatensla
broccoli en een
lekker slaatje

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: Özlem (Osman), Nadire (Ileysu). Zij poetsten
tijdens de beurtrol de keuken, Iris (Tuur) en Bobonne (oma Louis, Sus).
● Kris Casters (vrijwilligster op maandag) schonk mooie leesboeken aan de 4de lfgr.
● Bas en Irem ruimden maandagochtend samen met Kris C de stoep op. Ze vonden zo

veel vuil dat ze zakken vol afval in de container moesten gooien. Een oproep aan
iedereen om nooit vuil op de grond te gooien!
● Tijdens de taaluitwisseling hadden we veel helpende handen. Elke dag werd er verse
soep voorzien voor onze Vlaamse en Waalse kinderen. Zaterdagochtend werd er
naarstig broodjes gesmeerd voor alle ‘tweetalige’ kinderen en hun ouders en alles
was snel opgeruimd dankzij spontane helpers. Dank je wel Katrien en Tom (Bas,
Joke), Els (Josse), Fien (Marie-Lou), Kimete (Arend), Uta (Lasse), Elza (Nini), Mieke (Fons,
Tuur), Els (Flo), Sabrina (Djuna), Isabel en Rudy (Jonas), Katia (Rocco), Deborah (Oscar),
Gauthier en Hilde (Felix), Lieven (Aëla), Jo en Xavier (Saar), Margo (Ilias), Sibel (Irem
S.), Angie (Aëla), Veerle (Anna), Annelies (Lind), Lowieze en Ann.
● Els en Willem redden ons uit de nood en wasten de handdoeken
● Alle Waalse kinderen werden met open armen ontvangen in de verschillende
gezinnen. Dank je wel voor de goede zorgen.
● Anne en Lutje, hartelijk bedankt om François en Mary te ontvangen. Zij hebben er
beiden heel erg van genoten.
● Tania is nog steeds elke dag paraat in leefgroep 1. Heel erg bedankt. De lekkere
koffie maakt zij ook elke ochtend.
● Leefgroep drie roep uit volle borst: dank u Vénel voor de ondersteuning!
DE “WIST JE DAT-JES” VAN DE WEEK:
Vakantiedagen:
1. er zijn geen vakantiedagen meer voor de paasvakantie. De facultatieve vrije dag die
onder voorbehoud op 13 maart stond, wordt verschoven naar juni. Dan starten de
verbouwingswerken en hebben we die dag nodig om de werkmannen een dag zonder
kinderen op school te kunnen laten werken.
.
2. de grote vakantie begint op dinsdag, 30 juni om 12 u ‘s middags.
Vrijwilligers:
Je merkte misschien al dat er een nieuwe vrijwilligster is op school. Marissa assisteert de
avondbeurtroller. Joepie!!
Fatimeh, Aysel, Maryam en Vénel blijven trouwen op post. Bianca neemt 2 weken verlof
en komt normaal gezien op 16 maart terug.

