De berichtenbrief van vrijdag 7 oktober 2016
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DE KALENDER VAN OKTOBER
ma, 10 okt

16u

Vormingsmoment: Week van ‘t
Slaksken

Begeleiders

De wijk

ma, 10 okt

19u30

Start inschrijving broers en zusjes
(geboren in 2015)

Stuurgroepleden en
geïnteresseerden
Ouders

’t Schuurtje van
Roland

ma, 17 okt

9u

ma, 17 okt

20u-22u

Vormingsmoment: thuistaal en
brandveiligheid

Begeleiders en Julien

De Buurt

woe, 19 okt

VM

Zwemmen

Leefgroep 2

Strop

do, 20 okt

20-22u

Stuurgroep

Nog af te spreken

vr, 21 okt

NM

Zwemmen

Stuurgroepleden en
geïnteresseerden
Leefgroep 3 en 4

Van Eyck

za, 22 okt

21u00

Fuif

Iedereen

Keuken

Ontmoetingsdagen

Leefgroep 4

Oostduinkerke

ma, 24 oktwoe 26 okt

Stuurgroep tezamen met FOPEM

De Buurt

ma 24 okt

20u00

Leefgroepvergadering

Leefgroep 1

De Buurt

di, 25 okt

VM

Medisch onderzoek

Jongsten leefgroep 3

De Buurt

di, 25 okt

NM

Medisch onderzoek

Oudsten leefgroep 3

De Buurt

Zo veel mogelijk volk

Balzaal, Vooruit

za 29 okt- zo 4 nov
za, 4 feb
2017

20u

Herfstvakantie
GITANE Benefietfuif t.v.v. onze
school

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 een onbekende
weldoener die een doos koffie op het secretariaat bracht door Myriam en De Buurt.
DE HANDDOEKEN
Dit weekend wast Iris (Tuur) de handdoeken. Volgend weekend is het de beurt aan Mieke
of Peter (Fons) .

WAT GEBEURT ER DEZE WEEK IN DE LEEFGROEP?
Leefgroep 1 werkt met pompoenen, herfst en bos.
Leefgroep 2 verwerkt de appelen en verkent het bos.
Leefgroep 3 knikkert er verder op los. Aan de hand van knikkerbanen verkennen ze
thema’s als fabriek, het lichaam, dieren, jungle, baby’s,...
Leefgroep 4 oefent gezond in.
WELKE OUDERS MAKEN DIT WEEKEND EN DE WEEK ERNA DE
LEEFGROEP SCHOON?

In het weekend van 8 oktober

Leefgroep 1
Leefgroep 2
Leefgroep 3
Leefgroep 4

BEURTROLL
ERS
8u15- 8u40

Darina en Baykan (Melissa)
Anja en Christophe (Ito)
Eliane (Tinus)
Kristel of Frank (Titus)

In het weekend van 15
oktober
Stijn en Rebecca (Lina)
Jelle en Nicolas (Mo)
Ramazan en Memnum (Ensar)
Annelies of Bart (Lind)

BEURTROLLERS
De soepmakers zijn op maandag: Fien (Marie-Lou,Rosanne),dinsdag: ?, op donderdag: Noortje
(Sam, Bo) en op vrijdag: Veerle (Anna, Korneel).
Op woensdag doet Anneleen (Dao) de beurtrol. Geef je door indien je op één van de ? kan
beurtrollen. Dank alvast.
maandag
dinsdag
donderdag
vrijdag
Anne

12u10- 13u30

Chris
Myriam en Asha
Koen
Joannes

15u35- 16u30

Sareh
?

Jo
Sareh

Raf
Sareh

Jo

Chris
Asha
Sien (Robbe)
Joannes

Chris
Asha
Tamara (Janosh, Leander)
Pieter ( Louis, Sus)
Koen

Sareh
Rudy (Hanne)

Sareh
?

Dolly (Lily)

Chris
Myriam en Asha
Koen
?

MAALTIJDEN
Inschrijven en betalen moet vooraf: kostprijs voor één maaltijd: 3 euro voor leefgroep 1 en 2, 4 euro voor 3de
en 4de leefgroep en 6 euro voor volwassenen. Op maandagmorgen kunnen ouders inschrijven bij Jo, in het
schriftje op het secretariaat of bij Chris: welke dagen hun kind(eren) blijven eten en betalen. Zonder
inschrijving en betaling kan er helaas niet gegeten worden!
DE KEUKEN
VAN CHRIS

maandag

dinsdag

donderdag

vrijdag

Pompoencurry
met rijst en
erwtjes,
komkommerpaprikasla

Rijstkroketjes, linzen
met paprika, wortelknolseldersla

Spaghetti
bolognaise met
volkorenpasta,
lamsvlees en veel
groenten in de
tomatensaus

Riet kookt : patatjes
uit de oven,
kruidenomelet,
gestoofde wortelen,
slaatje van
komkommer en
tomaat

DE “WIST JE DATJEs” VAN DE WEEK
DE VLIEGENDE BIB : nieuw in De Buurt: boeken die thuis niet meer gelezen worden
kunnen anderen nog veel leesplezier geven.
DUS …..
Breng die boeken mee naar school en zet ze in de hokjes in de hal.
Wie is geïnteresseerd in MEISJESKLEDIJ (10-11 jaar - zo goed als nieuw)? Laat maar
weten op het secretariaat.
Het ADRESSENBOEKJE 2016-2017
Wist je
- dat we het adressenboekje vanuit zorg voor het milieu digitaal doorsturen, maar dat er in
de gang een lijst hangt waarop je je naam kan schrijven indien je toch graag een
adressenboekje op papier krijgt?
- dat je een link naar het document op je bureaublad kan plaatsen, zodat je het
adressenboekje snel terugvindt?
- dat het hier om persoonlijke gegevens gaat en dat er dus met zorg moet worden
omgegaan met deze informatie.
- dat we vanaf volgend jaar het adressenboekje via de website ter beschikking zullen
stellen en dat je dan zal kunnen inloggen om aan dit document te kunnen. Wanneer er
doorheen het jaar wijzigingen aangebracht worden, zal iedereen met de link de meest dan
up-to-date-info hebben.
EN NOG EEN VRIJWILLIGSTER
Vanaf 10 oktober komt Darina (mama Zeynep en Melissa) op maandag- en vrijdagochtend
meewerken in De Buurt. Zij zorgt voor orde en netheid in het gebouw, snijdt fruit voor
3de en 4de leefgroep en participeert in de werktijd van leefgroep 2.
Hou jullie klaar, zet jullie schrap want binnenkort is het B-team op
bezoek

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?
● Kris C. & Sonia hebben de frigo in de keuken gepoetst, een welverdiende
dankjewel daarvoor!
● Pieter (Sus) ondersteunde deze week bij het zwemmen van leefgroep drie en vier.
● Noortje (Bo) zat deze week in de rode vertelstoel.
● Judith, Dieter en Tim, de begeleiders van leefgroep drie bedanken alle ouders die
mee school maakten op de leefgroepvergadering van afgelopen dinsdag.
● Marleen (Lasse), Bart, Vera en Elif (Kayra) kwamen vragen beantwoorden,
workshops geven,... over gezondheid in de vierde leefgroep.
● Claudia en Nadire (Ileysu) begeleidden het lezen in leefgroep drie.

NIEUW
Esma heeft een nieuw broertje Yasin. Proficiat Belgiz en Musa.

GEZOCHT
Een percolator of grote koffiezet om koffie te zetten op school.
Koffietassen of -kopjes om samen verse koffie te drinken.
A4-papier dat slechts langs 1 kant bedrukt is om op het secretariaat als afdrukpapier te
gebruiken.

