De berichtenbrief
Vrijdag 8 november 2013

KALENDER NOVEMBER 2013

ma, 11 nov

Vrijaf: Wapenstilstand

Iedereen

di, 12 nov

20u00

Leefgroepvergadering

Leefgroep 3

De Buurt

wo, 13 nov

VM

Zwemmen

Leefgroep 2

‘t Strop

do, 14 nov

20u00

Leefgroepvergadering

Leefgroep 4

De Buurt

vr, 15 nov

NM

Zwemmen

Leefgroep 3 en 4

Van Eyck

Ontmoetingsdagen met
de Franstaligen

Leefgroep 4

Sint-Joris-Weert

18,19,20
nov
di, 19 nov

VM

Medisch onderzoek

Jongsten leefgroep 3

De Buurt

di, 19 nov

10u15

Toneel: “Menskens”

Leefgroep 1

De Vieze Gasten

do, 21 nov

NM

Bezoek aan de senioren

Leefgroep 1

Tempelhof

do, 21 nov

20u00

Stuurgroep

Leden en
geïnteresseerden

Bij Petra

za, 23 nov

20u00

Feestje! Karaoke fun bar
dance

Iedereen

De Buurt

di, 26 nov

VM

Medisch onderzoek

Middengroepers lfgr 4

CLB

wo, 27 nov

VM

Zwemmen

Leefgroep 2

‘t Strop

wo, 27 nov

20u00

Algemene vergadering
Vl.O.M

Dieter, Jo, Anne, Lut,
Evert, Dirk, Petra,
Katrien DM

De Buurt

do, 28 nov

VM

Zwemmen

Leefgroep 1

‘t Strop

vr, 29 nov

NM

Zwemmen

Leefgroep 3 en 4

Van Eyck

za, 30 nov

Meer
info
volgt

Klussendag: gang
schilderen en nieuwe
keuken plaatsen

Iedereen

De Buurt

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.
Wie wil een geel vraagteken vervangen door zijn/haar naam? Deze week hadden
we een record aantal ouders die de gaatjes opgevuld hebben. Met VEEL dank.
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: Eva (Gust, Tine) , op donderdag: Marleen (oma Lasse, Louis) en op
vrijdag: Veerle (Anna, Korneel)
Woensdag is Mieke (Tuur, Fons ) de beurtroller.
Beurtrol op andere dagen:
Uren

maandag

dinsdag

7u45- 8u40

geen school

Roland en Claudia Roland en Claudia Roland en Claudia

12u10- 13u15 geen school

15u50- 16u30 geen school

Claudia
Eva (Volker, Aki)
?

donderdag

vrijdag

Claudia
Tom (Joke, Bas) tot

Claudia
Tamara (Janosh,

12.45

Leander)

Els (Flo, Mong)

Sabrina (Tirza, Djuna)

Iris (Tuur)
Lindsay (Owen)
Dieter (Janosh, Leander) ?

Deborah (Elise, Oscar)

We zoeken nog beurtrollers op:
maandag 18 november: een soepouder
dinsdagmiddag 19 november: 1 beurtroller
donderdagmiddag 21 november: 2 beurtrollers
op vrijdagavond 22 november: 1 beurtroller
WARME MAALTIJDEN: als je warm blijft eten, betaal je de dag zelf of koop je een 5-

of een 10-beurtenkaart.
Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag kan je het slaatje apart verkrijgen voor 2
euro.
Maandag

Dinsdag

Donderdag

Vrijdag

geen school

kalkoenrollade met
fruitsaus en puree
bijgerechtje: slaatje

frietjes met runderburger in
zalm uit de oven met
een broodje belegd met tomaat, gebakken aardappelen
sla, augurk, gebakken uien...

RAUWKOST
sla, tomaat, noten,
gedroogd fruit...

RAUWKOST
krokante koolsla met noten,
wortels, zonnebloempitten,
lijnzaad, ...

RAUWKOST
venkelslaatje,
appelsien, olijven,
sla...

WELKE OUDERS MAKEN DE LEEFGROEP SCHOON ?

Leefgroep 1: Lindsay en Olivier (Owen))
Leefgroep 2: Sita (Ilayda O)
Leefgroep 3: Jan en Veva (Idriss)
Leefgroep 4: Derviz en Belgin (Kardelen)
WAT GEBEURT IN DE LEEFGROEP?

Leefgroep 1 werkt verder rond de kabouter en de herfst.
Leefgroep 2 is van start gegaan met een nieuw project. We maken poppen, schimmen
of schaduwen en spelen schimmen- of poppenspel.
Leefgroep 3 gaat volgende week van start met een nieuw project. Maar hierover meer
op de leefgroepvergadering van dinsdag 12 november.
Leefgroep 4 bereidt zich voor op de ontmoetingsdagen met de Franstaligen die volgende
week doorgaan.
DE HANDDOEKEN
Deze week wassen Hilde en Gauthier (Felix) de vuile handdoeken.
In het weekend van 16 november zijn Ward en Mieke (Roos) aan de beurt.
EEN GEZELLIG KOPJE KOFFIE OF THEE
Deze week konden wij thee en koffie drinken op de gezondheid van De Buurt. Wie
brengt eens een pakje koffie of thee mee? Kan je afgeven aan de koffiemaker van dienst:
onze Roland!
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?
●
●

●
●

●

●

●

●

Mariëtte (onze buurvrouw) schonk appels aan de leefgroepen. Fijn dat ze aan
ons denkt en gezonde lekkernijen binnen brengt!
De inspringende beurtrollers waren: Leentje (oud ouder), Robben (stagiair), Filip (Ciska en
Anton), Kurt (Lily) en Özlem (Osman)
Nurçan (Cihan) om inspringende soepmaker te zijn deze week.
De helpende handen deze week aan de afwas: Jonas, Ilayda, Olivia, Djuna, Rawi,
Rocco, Marie-Lou. Jullie zijn een grote hulp ‘s middags bij Claudia, de
kinderopvangers van de vierde leefgroep deden het ook goed: Yüksel en Yunus.
Een super grote merci voor Johannes die het MOS-dossier van De Buurt in mei
indiende. We kregen nu goed nieuws: dankzij 560 euro subsidie kunnen we verdere
acties op vlak van Milieu op School op poten zetten.
Dankjewel Wim Depuydt en Wille (Tinus) om ons verbouwingsdossier in te dienen bij
AgiOn. We hopen de komende zomer het dak van de school te vernieuwen, de
achtergevel te renoveren en de vierde leefgroep uit te breiden op het dakterras!
Tania is een schat. Ze zet de tweede leefgroep vaak klaar, ze ging maandag fruit
kopen voor ons en veegt ook geregeld de hele leefgroep!

●

Iris (Tuur), Eva (Aki, Volker) en Kristel (Lola Lolita, Titus) deden de
luizencontrole!

DE “ WIST JE DAT-JES” VAN DE WEEK:
Jo is afwezig tot 19 november en wordt vervangen door Julie (die voor de vakantie
Vera verving).
Claudia kan je gemakkelijker bereiken op haar GSM-nummer dan op haar vast nummer dat in
het adressenboekje staat: 0486 72 47 17.
SCHOOLMEETING 25 OKTOBER

Voor beurtrollers
omdat ze tijd maken
omdat we naar het speelplein kunnen.
Voor kinderen en begeleiders
omdat we het langste stuk van het schooljaar zonder vakantie samen hebben
doorgebracht.
Voor de vrijwilligers
omdat ze ons elke dag komen helpen.
Voor het middagmaal
omdat het rustig verloopt.
Voor de kinderen die in de zandbak spelen
omdat het zand in de zandbak blijft;
NIEUWE INSTAPPENDE KLEUTERS IN LEEFGROEP 1:
Moris, zoontje van Steven en Annelies
Julia, dochtertje van Tim en Valerie
Jens, zoontje van Andrey en Lindsay
NIEUWE KLEUTER IN LEEFGROEP 2
Kato, dochtertje van Ludo en Lien.
DE STUURGROEPLEDEN verdienen een bloemetje, zelfs een boeket! Zij
zorgen voor het dagelijks bestuur van de school, maar ja wat betekent dat
dan? Wil je weten wat ze doen? Geef je naam op en je krijgt maandelijks het
verslag. Misschien krijg je zin om de stuurgroep bij te wonen. Allemaal
welkom!

Wij wensen iedereen een fijn verlengd
weekend!!!!

