De berichtenbrief van vrijdag 10 juni 2016

KALENDER juni/ juli
vr, 10 juni

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

di, 21 junido, 24 juni
wo, 22 juni

VM

Zwemmen

LG 2

Strop

vr, 24 juni

NM

Zwemmen

LG3 en 4

Van Eyck

ma, 27 juni

20u00

Infovergadering nieuwe ouders

LG1

De Buurt

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

Leden en geïnteresseerden

Bij Lien
Stokerijstraat
Overgangsproject voor alle leefgroepen, OOK VOOR DE INSTAPPENDE KLEUTERS

Stuurgroep Bij Anne

za, 27/08 wo, 31 aug

Schoonmaak- en klussendagen
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 en door Anne.
DE HANDDOEKEN
Deze week wassen Filip of Julie (ciska, Anton) de handdoeken. Volgende week is het de beurt aan
Eva en Ben (Gust, Tine).
WELKE OUDERS MAKEN DIT WEEKEND EN DE WEEK ERNA DE LEEFGROEP
SCHOON?
Leefgroep 1
Leefgroep 2
Leefgroep 3
Leefgroep 4

In het weekend van 11 juni

In het weekend van 18 juni

Nadire (Ileysu)
Osman en Nurcan (Cihan)
Ali en Hasibe (Cigdem)
Dilek en Yilmaz (Mohammed)

Anja en Christophe (Ito)
Alex en Nadja (Nisanur)
Eva en Ben (Tine, Gust)
Iris (Tuur)

WAT GEBEURT ER IN DE LEEFGROEP?
Leefgroep 1 viert midzomernacht.
Leefgroep 2.werkt verder over de boerderij.
Leefgroep 3 oefent nog een weekje stevig en er zijn ook taal- en rekentoetsen.
Leefgroep 4 heeft wat testjes afgewisseld met sport, rust en ...

BEURTROLLERS
De soepmakers zijn op maandag: Julie (Ciska, Anton), op dinsdag: Lien (Lena). op donderdag: Ime
(Lie, Rob) en op vrijdag: Veerle (Anna, Korneel).
Op woensdag doet Margo (Ilias, Mingus) de beurtrol
Geef je door indien je op één van de ? kan beurtrollen. Dank alvast.

8u15- 9u40
12u1013u30

maandag

dinsdag

donderdag

vrijdag

Kris

Jo

Jo

Jo

Chris
Sareh
Abeer
Joannes

Chris
Noortje (Sam, Bo)
Abeer
Sareh

Chris
Abeer
Joannes
?

Chris
Abeer
Joannes
Tamara (Janosh,
Leander)

15u3516u30

Angélique
?

?
?

Angélique
Karolien (Louis, Sus)

Sareh
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

dinsdag

donderdag

vrijdag

Pastakrullen met
gerookte zalm en
bloemkool,
venkelslaatje

Bulgur met
komkommer, selder
tomaat, basilicum,
en watermeloen
met mozzarella en
broccoli

Kaasomelet,
couscous met
erwtjes, patatjes en
komkommer

Veel groenten in
de wok met
veggieballetjes van
tarwe en soja,
koolrabisla

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 beurtroller: Bobonne (Sus, Louis).
Leefgroep drie bedankt Marleen en Jean-Pierre (vrijwilligers) voor de ondersteuning
bij het maken van het vaderdagcadeautje.
Deze week zat Margo (Mingus) in de rode vertelstoel van leefgroep drie.
De eerste leefgroep kon veilig zwemmen dankzij de oma van Marthe, Catharina
(Issaïah), Tom (Sam), Nazle (Anil) en Tania.
Het bezoek aan de senioren verliep vlot dankzij Tom (Sam), Jessica (Anaïs),
Hannelore (Achille) en Catharina (Issaïah).
Steven (Moris), Pieter (Sus) en Tania zwommen mee met leefgroep 2.
Koen (vrijwilliger) is een enorme meerwaarde in de vierde leefgroep. Hij hielp mee
met het vaderdaggeschenk, met het sporten en zwemmen.
Claudia ruimde de kelder op en de technische ruimte. De sporen van de bosklas
worden uitgewist.
Ime, zij bracht de overschot van de tweedehandskledij weg… er komt gelukkig
weer wat ruimte in de kelder.
Ime en Pieter, want hun actie ‘verkoop huisraad en speelgoed’ bracht 220 euro in
het laatje van De Buurt.

●

Joannes, Khadija, Barbara, Sonia, Koen, Abeer, Myriam, Kris C, Chris N, Roland,
Claudia, Marleen, Fatemeh,Sareh, Angélique, Riet, Jean-Pierre voor hun
wekelijkse of dagelijkse hulp die zij vrijwillig bieden aan de leefgroepen, het
secretariaat, de keuken, de beurtrol,… Ongelooflijk dat wij zo’n grote en trouwe
groep vrijwilligers hebben die ons zo ondersteunen. Een SUPER GROTE MERCI.
● Ook een dankjewel aan andere vrijwilligers die we daarom niet steeds zien op
school, maar die wel maandelijks de stuurgroep mee vorm geven: Dirk, Evert en
Julien (ex-grootouder), Po (ex-ouder) en Petra (ex-ouder).
DE “WIST JE DAT-JES” VAN DE WEEK

De Gentse Feesten worden op 15 juli geopend door “De verdammte Spielerei” in
samenwerking met MiramirO en stad Gent met de première van de langste fanfare. Wie
doet mee? Je inschrijven kan op http://www.delangstefanfare.be/

Participatieve kinderopvang op DOK, een week in juli en een week in
augustus.
WAT ORGANISEREN WE?

• kinderopvang in samenwerking met alle ouders
• 1 dag helpen = 4 dagen extra opvang
• volledige locatie DOK, 2 weken (25-29/7 en 8-12/8)
• verzekering kinderen en ouders door Stad Gent i.s.m. de Bijspelerij
• de mogelijkheid om dit project samen met ons vorm te geven
• duurzaamheid is één van de kernwaarden van dit initiatief
• een samenwerking met vluchtelingenopvang Reno
• inschrijvingen mogelijk via www.jaagbaar.be tot 20 juni of tot de maximum capaciteit
van 40 kinderen bereikt is
WAT VRAGEN WE?

• minimum 1 dag meehelpen als begeleider (dit mag ook door een familielid gebeuren)
• minimale bijdrage, maximum €5/dag (inclusief gezonde tussendoortjes en water)
meer info vind je op https://sites.google.com/site/jaagbaar/kinderopvang

Kunst in ‘t Sluizeken
Na het succes van vorig jaar organiseren het buurtcentrum dit jaar een nieuwe editie van
‘Kunst in ’t Sluizeken’. Tijdens een tentoonstellingsweek van vrijdag 18 november
t.e.m. vrijdag 25 november krijgen bewoners de kans om hun artistieke talenten
zichtbaar te maken voor een ruimer publiek. Deze tentoonstelling vindt plaats in het
buurtcentrum Sluizeken.
Ziehier dus een oproep om creatieve buurtbewoners aan te sporen om deel te nemen aan
deze tentoonstelling. Deelnemers kunnen een week lang gratis 2 werken tentoonstellen.
Van de deelnemers wordt wel een zeker engagement gevraagd, zodat er een goed
georganiseerde tentoonstelling op poten kan gezet worden die een hele week vrij
toegankelijk is voor nieuwsgierigen uit de buurt en daarbuiten.
Inschrijven kan online via http://googl/forms/L87O3mnyYL of in het buurtcentrum zelf
(Godshuishammeke 20).

Yoga voor kinderen in de wijk.
Ik woon dichtbij het Sluizeken (Grauwpoort 13) en heb sinds april 2016 de Amba-Amba
opleiding tot kinderyogadocent afgerond.
Nu zou ik dolgraag kinderyoga willen geven (ik dacht aan kinderen vanaf
7 jaar). Ik zoek 4 kindjes.
Op woensdag 22 juni, 29 juni, 6 juli en 13 juli om 14u30. De lesjes duren 1 uur.
Plezier en ontspanning staan voorop. Niets hoeft .... Kinderyoga is beweging,
dynamisch. Spelend bewegen, ontwikkelen, af-wikkelen, los en onbevangen, anders
wordt het in-gewikkeld.
Meditatie, spelletjes, zang, yogahoudingen, tekenen enz. worden afgewisseld.
Kinderyoga is goed voor de concentratie, zelfbewustzijn, expressie, nervositeit .. ..
Kinderyoga is bedoeld voor alle 'kinderen'.
Ik heb al een 6-tal lesjes samengesteld rond thema's als schildpad, zwaan, eend en
inktvis.
Per lesje vraag ik 5 €. Vanaf 4 kindjes gaat het lesje door, dus graag inschrijven op mijn
e-mailadres.
Kinderyoga is goed voor de concentratie, zelfbewustzijn, expressie, nervositeit .. ..
Kinderyoga is bedoeld voor alle 'kinderen'.
Misschien kent u kinderen die dat graag zouden doen ?
vriendelijke groeten,
Mia Nachtergaele

