De berichtenbrief
Vrijdag 7 november 2014

KALENDER november/december 2014
ma, 10 nov 8u35 –
15u35
di, 11 nov
wo, 12- vr,
14 nov
wo, 12 nov VM
wo, 12 nov 20u0022u30

Naar het bos

do, 13 nov 20u00

Voorbereiding Gitane-fuif

vr, 14 nov NM
ma, 17 nov 20u00

Zwemmen
Stuurgroep

ma, 17 nov 20u00
do, 20 nov 20u00
vr, 21 nov 19u30

Leefgroepvergadering
Vormingsmoment
Etentje stuurgroep

di, 25 nov NM
di, 25 nov 20u00

Turnen met senioren
Info-avond over het secundair

wo, 26 nov
do, 27 nov
vr, 28 nov
zo, 30 nov
wo, 3 dec
do, 4 dec
do, 4 dec

VM
VM
NM
14u00
NM
16u00
20u00

Zwemmen
Zwemmen
Zwemmen
Swishing
Oudercontact
Tuutjesboom
Info-avond over het secundair

vr, 5 dec
ma, 8 dec
wo, 10 dec
vr, 11 dec

VM
20u00
VM
NM

Sint op school
Vormingsmoment
Zwemmen
Zwemmen

Vrijaf: wapenstilstand
Ontmoetingsdagen met de
Franstaligen
Zwemmen
Algemene vergadering en raad
van bestuur van de Vl.O.M

Leefgroep 1

Brakel

Leefgroep 4

Wallonië

Leefgroep 2
Strop
Afgevaardigden van
De Buurt
ouders en personeel én
geïnteresseerden
Tim, Bart, Nele, Elza bij Kim:
Scheepslossersstraat
Leefgroep 3 en 4
Van Eyck
Stuurgroepleden en
Bij Lut
geïnteresseerden
Rodekoningstr.
Leefgroep 3
De Buurt
Begeleiders
De Buurt
Stuurgroepleden en
Bij Tim
geïnteresseerden om
Rabotstraat 85
toe te treden
Leefgroep 1
Tempelhof
Ouders van
Destelbergen
middengroepers en
oudsten leefgroep 4
Leefgroep 2
Strop
Leefgroep 1
Strop
Leefgroep 3 en 4
Van Eyck
Alle vrouwen
De Buurt
Leefgroep 1
De Buurt
Iedereen
Tuin van Kina
Ouders
Beroepenhuis
Doornzelestr.
middengroepers en
jongsten leefgroep 4
Iedereen
De Buurt
Begeleiders
De Buurt
Leefgroep 2
Strop
Leefgroep 3 en 4
Van Eyck

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 Lien (Lena) en 2 andere geheime
weldoeners.
DE HANDDOEKEN
Deze week wassen Fien en Hannes (Marie- Lou, Rosanne) de handdoeken.
Op 15 november wassen Eva en Ben (Tine, Gust) de handdoeken.

WELKE OUDERS MAKEN DEZE WEEK EN DE WEEK ERNA DE LEEFGROEP
SCHOON?
In het weekend van 8
november

In het weekend van 15
november

Leefgroep 1

Tim en Valerie (Julia)

Steven en Annelies (Moris)

Leefgroep 2

Dankwa en Lawrence (Amazing)

Lindsay en Olivier (Owen)

Leefgroep 3

Fien en Hannes

Veva en Jan (Idriss)

Leefgroep 4

Leen (Ilayda)

(Rosanne)

Peter of Mieke (Tuur)

WAT GEBEURT IN DE LEEFGROEP?
Leefgroep 1 gaat naar het bos in Brakel!
Leefgroep 2 verkent de verkeersborden en hun vorm.
Leefgroep 3 oefent een weekje gezellig in!
Leefgroep 4 vertrekt woensdag op ontmoetingsdagen.

BEURTROLLERS:
De soepmakers zijn op maandag: Lien (Lena), donderdag: Marleen (oma Lasse, Louis) en op
vrijdag: Veerle (Anna, Korneel)
Op woensdag beurtrolt Mieke (Tuur, Fons) ondersteund door Vénel
OPROEP: kan je volgende week a.u.b. een avondbeurtrol opnemen? Bel ons of noteer je
naam in de inkomhal op het beurtroloverzicht van komende week
Beurtrol op andere dagen:
Uren
maandag
8u15 - Julia
8u40
12u40- Chris
Vénel
13u30
Bianca
?
15u50 - ?
?
16u30

dinsdag
geen
school

donderdag
Jo

vrijdag
Jo

Chris
Vénel
Ime (Lie, Rob)
Eda

Chris
Vénel
Eda
Tamara (Janosh, Leander)

?
?

?

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

donderdag

vrijdag

Groentencouscous:
wortelen en pastinaak,
pompoen en bloemkool,
venkel met appel

Omelet met aardappelen
Marokkaanse bonenschotel:
azukibonen, kikkererwten en en boontjes, paprika en
abrikoos, ui en Ras-el-Hanout, mais
tomatenslaatje

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 en Henri (buren) gaven ons leesboeken, een poppenhuis met toebehoren,
grote en kleine poppen, zakken appels en chocolade (verrassing voor 6 december).
Héél fijn, dankjewel.
● Wille (Tinus en Loes) ontving samen met Wim, de architect, de verschillende
aannemers die hun offerte kwamen voorleggen. We ontvingen van hem een lijvig
document waarbij op grond van het nazicht en de vergelijking van de offertes de
dakwerken werden gegund aan de firma met de laagste offerte. De dakwerken zouden
ons € 68.917,76 incl. 21% btw kosten. De uitbreiding van leefgroep 4 zou € 80.562,
incl. BTW kosten. Zo komen we al aan meer dan 125000 euro. De gevelwerken en de
poort zullen bijgevolg nog niet opgenomen worden in deze fase van de renovatie.
● Roland zorgde voor versnaperingen en drank op de bijeenkomst van architect en
aannemers.
● Julien (opa Django) zorgde voor een ongelofelijke informatieavond inzake veiligheid
en bescherming op het werk. Hij was ook zo vrijgevig om al zijn documenten ter
beschikking te stellen. Filip (Nel en Klaas) zorgde voor de organisatie en de ontvangst.
● Margo (Ilias en Mingus) om alle lay-out werk van takenlijst, informatiebrochure en
giftenbrief op zich te nemen. Ook een dankjewel, want zij waste in de vakantie én
dekens en badhanddoeken en theedoeken, zo’n vier machines vol.
● Recai (Issaïah) voor het maken van de leefgroepfoto’s.
● Danny (ex-ouder) zorgde dat de frigo van de grond staat door een inox blad
op wieltjes te maken en dat het werkblad naast de vaatwasmachine netjes
afgewerkt werd. Een grote dankjewel!
● Lien (Lena) verniste 2 keer de slaaphoek van leefgroep 1. Zij herstelde,
waste en streek ook de overtrekken van de kussens waar de kleuters op slapen.
● Leefgroep 2 ging naar het Museum voor dierkunde en werd hierbij
vergezeld door Pieter (Sus) (die ook voor deze afspraak zorgde) en Tom (Bo).
● Filip (Nel en Klaas) bepleisterde de muur van het toilet beneden. Nu laten we
het pleisterwerk drogen alvorens deze ruimte te schilderen.
● Roland en Claudia zorgden dat er werkmateriaal klaar lag voor Filip, deden
boodschappen, zorgden dat de containers werden geledigd tijdens de vakantie,
haalden het kopiewerk op en hielpen bij het opruimwerk in de kelder.
● Eva en Ben (Gust) schonken een dweil aan leefgroep drie! Vanaf nu is alles
er spik en span.

DE “WIST JE DAT-JES” VAN DE WEEK:
De nieuwe takenlijst
Ouders, externen (vrijwilligers) én begeleiders samen, dat is De Buurt. Schrap de woordjes
“ze” en “zij” wanneer je over de school spreekt. Er is alleen “wij”. Voor De Buurt spelen
ouders een belangrijke rol. Het is van levensbelang dat ouders de school mee organiseren,
want zij dragen samen met de begeleiders de verantwoordelijkheid en het werk in De Buurt.
Deze inbreng is niet te onderschatten. We vragen dan ook aan elke ouder om de
verantwoordelijkheid en de taken op te nemen die hij/zij kan dragen.
Er zijn veel mogelijkheden om in De Buurt aan de slag te gaan. Door een zeer gedetailleerde
én gevarieerde lijst van mogelijkheden, vindt iedereen vast en zeker wel iets waar ook hij/zij
een inbreng kan hebben. Niet alle taken moeten tijdens de schooluren worden opgenomen,
waardoor ook voltijds werkende mensen een taak kunnen opnemen.
Je kind krijgt deze week de takenlijst mee. Zorg jij ervoor dat die ingevuld terug wordt
bezorgd? Alvast hartelijk dank.
Verlenging ziekteverlof
Kris, begeleidster van 4de leefgroep, blijft in ziekteverlof tot eind november. Julia neemt
verder haar vervanging op.
PRIJZEN VOOR DE QUIZ
De cadeautjesmaand komt eraan!!
Krijg jij niet het geschenkje dat je voor ogen had? Geen nood, je kan het steeds
aan De Buurt doneren als prijs voor de quiz van de derde en vierde leefgroep.

DE SCHORTEN VAN LEEFGROEP 2 ZIJN NOG NIET TERUG!!!!
Kijk jij toch ook maar eens in die vergeten zak daar????

GEBOREN op 24 oktober 2014, MEES,
dochtertje van Noortje en Tom, zusje van Bo (2de lfgr) en Sam (1ste lfgr). Heel
veel gelukwensen!

