De berichtenbrief van vrijdag 3 juni 2016

KALENDER juni/ juli
za, 5 juni
10-17u Rommelmarkt met verkoop van
zo, 6 juni
huisraad en speelgoed van het
gezin Lie, Rob en Lore (zie
verder*)
ma, 6 juni
20u00
Leefgroepvergadering,
Slotvergadering
wo, 8 juni
VM
Zwemmen
wo, 8 juni

20u00

Raad van bestuur van de Vl.O.M.

do, 9 juni

VM

Zwemmen

vr, 10 juni

Iedereen

Lourdesstraat
te Oostakker

LG3

De Buurt

LG 2

Strop

Katrien, Margo, Jo, Tim,
Evert, Lut, Anne
LG1

Erpe-Mere
Strop

IBO gesloten

vr, 10 juni

NM

Zwemmen

LG3 en 4

Van Eyck

ma, 13 juni

20u00

LG4

De Buurt

do, 16 juni

20u00

Leefgroepvergadering,
Slotvergadering
Stuurgroep

Leden en geïnteresseerden

Lien
Stokerijstraat

di, 21 junido, 24 juni
wo, 22 juni

VM

Zwemmen

LG 2

Strop

vr, 24 juni

NM

Zwemmen

LG3 en 4

Van Eyck

do, 30 juni

Laatste schooldag. De lessen stoppen om 12u10. Daarna is er een drankje als afscheid van de
oudsten van leefgroep 4. Ook Vera neemt dan afscheid van De Buurt.
Schoonmaak- en klussendagen

vr, 1 juli
t.e.m
vrijdag, 8
juli 12 uur
ma, 4 juli

Overgangsproject voor alle leefgroepen

Stuurgroep Bij Anne

za, 27 aug
t.e.m. wo,
31 aug

Schoonmaak- en klussendagen

Actie voor De Buurt
Lieve Buurt-mensen,
Lie, Rob en Lore verhuizen deze zomer naar Zweden.
Dit weekend tussen 10.00u en 16.00u verkopen we ons speelgoed en huisraad op de
jaarlijkse rommelmarkt in de Lourdesstraat 7 te Oostakker. De helft van de opbrengst gaat
naar De Buurt.
Wij hopen dat er veel volk langskomt! Misschien tot zondag,
Pieter, Ime, Lie, Rob en Lore

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 Jo (Saar)
DE HANDDOEKEN
Deze week wassen Anne of Frank (Jesse) de handdoeken. Volgende week is het de beurt aan Filip
of Julie (Ciska, Anton)
WELKE OUDERS MAKEN DIT WEEKEND EN DE WEEK ERNA DE LEEFGROEP
SCHOON?
Leefgroep 1
Leefgroep 2
Leefgroep 3
Leefgroep 4

In het weekend van 4 juni

In het weekend van 11 juni

Nadire (Ileysu)
Ramazan en Memnum (Azad)
Canan en Salih (Irem)
Jan en Veva (Idriss)

Nadire (Ileysu)
Osman en Nurcan (Cihan)
Hannes en Fien (Marie-Lou)
Dilek en Yilmaz (Mohammad)

WAT GEBEURT ER IN DE LEEFGROEP?
Leefgroep 1 werkt de verrassingen af, geniet opnieuw van de zon en van de film met senioren.
Leefgroep 2 geniet na van Diggie en is bezig met een verrassing voor papa.
Leefgroep 3 denkt aan de papa’s en oefent nog verder in.
Leefgroep 4 valt in herhaling, we oefenen in en herhalen de leerstof.
BEURTROLLERS
De soepmakers zijn op maandag: Lien (Lena), op dinsdag: Barbara, op donderdag: Marleen (oma
Lasse, Louis) en op vrijdag: Veerle (Anna, Korneel).
Op woensdag doet Mieke (Fons) de beurtrol
Geef je door indien je op één van de ? kan beurtrollen. Dank alvast.

8u15- 9u40
12u1013u30

15u3516u30

maandag

dinsdag

donderdag

vrijdag

Kris

Jo

Jo

Jo

Chris
Sareh
Abeer
?

Chris
Noortje (Sam, Bo)
Abeer
Joannes
Sareh

Chris
Abeer
Joannes
Leentje

Chris
Abeer
Joannes
Tamara (Janosh,

Rudy (Hanne)
?

Angélique
Karolien (Louis, Sus)

Angélique
Iris (Tuur)

Leander)
Pieter (Louis,Sus)

Katrien (Bas Ico)

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
Tofu gebakken met
groenten-couscous,
slaatje met linzen

dinsdag
Kippenworst met
bulgur, appelperenmoes, sla met
tuinbonen

donderdag
Wrap met spinazie
en geitenkaasje,
paprikatomatenslaatje

vrijdag
Pitta: broodje met
lamsgehakt of
veggiegehakt,
uiringen, sla, tomaat
en komkommer,
heerlijke
huisgemaakte
sausjes

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: Hannelore (Baziel), Johannes (voor de studiebegeleiding)
en Koen (nieuwe vrijwilliger).
Guido (Dao) schonk vellen groot papier. Er kan getekend en geknutseld worden!
Onze nieuwe vrijwilliger, Koen. Hij neemt alles sportief op: hij begon deze week
met het water opzuigen in de kelder na het noodweer van maandag en ging sporten
met Johannes en de vierde leefgroepers.
De vierde leefgroep bedankt méér dan 1000 keer de ouders en vrijwilligers die
meegingen op de stadstocht: Tamara (Janosh), Niels (Lasse), Iris (Tuur), Wim (Josse en
Wout), Rupert (Oscar), Filip (Nel) en Joannes (vrijwilliger).
Ave ave. Een Romeinse groet van leefgroep drie aan alle mensen die de bosklas mee
mogelijk maakten: Rudy (Hanne), Mehmet (Kayra en Melih), Ben en Eva (Gust en Tine),

Bart (Luna), Marie-Jeanne en Riet (ex-ouders), Kris Nolf, Mila (het paard van Judith), de
vrijwilligers Tania, Roland en Claudia, Jean-Pierre en Sien (oud-leerling). Dank aan
iedereen die meehielp om deze bosklas waar te maken: Fien en Hannes (Rosanne),
Filip (Klaas) die instonden voor vervoer van het materiaal, Filip (Anton en Ciska) voor
het begeleiden van de fietstocht. Een welgemeende merci voor de ouders die naar
Zottegem kwamen om de kinderen op te pikken, om lekkere desserts te maken. Er
is zoveel gebeurd dat het bijna onmogelijk is om iedereen te bedanken.
Op de wijkpicknick gingen Catharina (Issaïah), Steven en Jessica (Anaïs), Kris Casters
en Chris Nolf mee met leefgroep 1, Pieter (Sus), Fatimeh, Ime (Rob) en Myriam
vergezelden de tweede leefgroep, Koen en Joannes ondersteunden de vierde
leefgroep. Merci allemaal.
Tamara (Janosh, Leander), Els (Flo, Mong) en Mieke (Fons) organiseerden een
supergezellige swishing die 122 euro voor De Buurt opbracht. Bedankt.
De tweede leefgroep bedankt Pieter (Sus), Nadire (Ileysu), Jasmien (Lili), Tania en
Myriam voor de ondersteuning op Diggie. Ook alle chauffeurs die ons daarheen
brachten en terug: Marieke (Maurice), Steven (Moris), Jasmien (Lili), Pieter (Sus), Nadire
(Ileysu), Noortje (Bo), oma Hilde (Baziel), Erkan (Cenk) Karolien (Sus), Lien (Lena). Kurt
(Lili) zorgde voor lekkere tomatensoep, Pieter voor spaghettisaus, Nadire voor de
boodschappen.

GEZOCHT

Kris zoekt ijzeren koffiebussen om peukjesbakken te maken en buiten op te hangen, zodat
er geen (minder) peukjes op onze stoep belanden.
DE “WIST JE DAT-JES” VAN DE WEEK

De bosklas kostte 56 euro en de boerderijklas 20 euro.
Hiervan kan je een deel terugkrijgen van je ziekenkas tot 25 euro per kind. Bezorg aan Lut
de naam van je ziekenkas en je krijgt van haar het formulier dat je dan bij je ziekenkas
kunt afgeven.

