De Berichtenbrief
Donderdag 10 november 2011
KALENDER NOVEMBER en DECEMBER 2011
Do, 10 nov

20u

Vrij, 11
nov
Ma, 14 nov

Algemene vergadering en
raad van bestuur van de
VLOM

Petra, Valeria, Els,
Evert, Dirk, Anne,
Jo, Ludo, Lut en
geïnteresseerden
Iedereen

De Buurt

Inschrijving broertjes en
zusjes geboren in 2010

Ouders

De Buurt

Verkeersproject

Iedereeen

De Wijk

Geen school
(Wapenstilstand)
vanaf
8u40

Ma, 14Vrij 18 nov
Di, 15 nov

9u00

Kennismaking met digitale
media

Claudia, Wouter en
andere
geïnteresseerden

Sint-Salvator

Di, 15 nov

20u

Stuurgroep

Stuurgroepleden
geïnteresseerden

Bij Petra Brugsesteenweg 345

Di, 15 nov

19u30

Voorbereiding Gitane-fuif

Hillevi, Noami,
Bart, Nele, Tim

Bij Kim Terri te
Gentbrugge

Wo, 16 nov VM

Zwemmen leefgroep 2

Leefgroep 2

‘t Strop

Wo, 16 nov 20u

FOPEM algemene
vergadering

Dirk, Jo, Evert en
geïnteresseerden

De Zevensprong
Leuven

Wo, 16 nov 20u

Leefgroepvergadering 2de

Ouders leefgroep 2

Bij Mieke en Filip;
Meerhem 149/b

Do, 17 nov

VM

Toneelvoorstelling ‘Kijk’

Leefgroep1 en 2

Arca

Vr, 18 nov

NM

Zwemmen leefgroep 3 en 4

leefgroep 3 en 4

Van Eyck

Di, 22 nov

9u00

Kennismaking met digitale
media

Claudia, Wouter,
geïnteresseerden

Sint-Salvator

Di, 22 nov

16u00

Voorleesuurtje in de
Kopergieterij.

Alle kinderen die
in de beurtrol
blijven. De ouders

De Kopergieterij
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komen hun
kinderen ophalen
om 16u30 aan de
Kopergieterij.
Di, 22 nov

20u00

Leefgroepvergadering 3de

Ouders leefgroep 3

De Buurt

Di, 22 nov

20u00

Onderwijcafé met Kris

Geïnteresseerden

Zebrastraat

Vr, 25 nov

14u15u

Spelnamiddag leefgroep 2

Iedereen

Leefgroep 2

De vierde quiz t.v.v. de
vierde leefgroep (zie
bijlage)

Ouders, kennissen,
vrienden in
ploegjes van vier

Buurtcentrum
Rabot

Feest in De Buurt

Iedereen

De Buurt

Vr, 9 dec

31 dec

Avond

BEURTROLLERS
ouders en vrijwilligers die jullie kind(eren) volgende week gratis opvangen of die
instaan voor drankbedeling en afwas.
Een vorm van solidariteit. Geven en nemen, zo blijft het systeem functioneren!
Daarom vragen we je met aandrang om ook minstens één keer per week/maand
beurtroller te willen zijn. Jij geniet van de voordelen van deze opvang, dit is dan een
zeer redelijke vraag terug, niet?
De soepmakers zijn op maandag: Fien (Marie-Lou, Rosanne), op dinsdag: Nigood (Nagi, Aya)),
donderdag Marleen (oma Lasse, Louis) en op vrijdag: Veerle (Anna, Korneel).
Op woensdag doet Mieke (Rik, Tuur, Fons) de middagopvang.
Beurtrol op andere dagen:
Uren

maandag

7h45- Claudia en Roland
8h40
12h10- Kok: Claudia
13h15 Jo (Bram, Saar)
Kimete (Arend, Erjon,
Merita)

Hilde (Felix, Nina)
15h50 Erik (Nini)
16h30 Ilse (Jan)

dinsdag

donderdag

vrijdag

Claudia en Roland

Claudia en Roland

Claudia en Roland

Kok: Claudia
Eva (Volker, Aki)
Nigood (Nagi, Aya
Belgin (Yunus,

Kok: Claudia
Tom (Joke, Bas)
Bie (Robbe)
?

Kok: Claudia
Tamara (Janosh)
Bart (Fien)
?

Menmum (Ensar)
Sven (Jitte)

Els (Josse, Sien)

Kardelen))

Erik (Nini)
Dieter (Janosh)

Gezocht: Soepmaker dinsdag en donderdag om de 14 dagen.
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WAT GEBEURT IN DE LEEFGROEP?
Leefgroep 1: verdiept zich in de wondere wereld van het verkeer. Samen met andere
kleuters uit de wijk maken we stoepkrijttekeningen, leren we over de eerste
verkeersregels, spelen we spelletjes om de regels te ”automatiseren”,….
Leefgroep 2: bestudeert de verkeersborden, maakt slakken, leert verkeersregels
kennen, ondervindt dat je best goed zichtbaar bent op straat.....
Leefgroep 3: gaat ook van start met De Week van Het Slakske. Maar we doen niet het niet op
ons gemakske. We nodigen andere scholen in de wijk uit om samen affiches, slakskes, fluo-jasjes
te maken. Vrijdag organiseren we een verkeersspel.
Leefgroep 4: vliegt er ook in en beleeft het verkeersproject op hun niveau.

GEEN BEURTROL OP DINSDAG 22 NOVEMBER, WEL
voorleesuurtje in de Kopergieterij.
Alle kinderen die in de beurtrol blijven gaan samen met de beurtroller en met Jo
naar de Kopergieterij. Hier wordt een verhaal verteld en krijgen we een lekkere
warme chocomelk.
Kinderen die niet mee mogen gaan om 15u35 naar huis.
Alle ouders van de kinderen die meegaan, komen hun kind ophalen in de Kopergieterij in de
Blekerijstraat om 17u30.
WELKE OUDERS MAKEN DE LEEFGROEP SCHOON ?
leefgroep1: Eva en Pe (Volker, Aki)
leefgroep2: Steven en Katia (Rocco, Jaco)
leefgroep3: Sibel en Mevlit (Irem, Havva)
leefgroep4: Zou-Zou en Catherine (Ismael)
DE HANDDOEKEN
Deze week worden de handdoeken gewassen door Wim en Veerle (Anna en Korneel) .
Op 19 november 2011 wassen Angie en Kristof (Django en Aëla) de vuile handdoeken.

EEN GEZELLIG KOPJE KOFFIE OF THEE
Deze week konden wij gezellig thee en koffie drinken op de gezondheid van Hava
(Murat en Hassan), Karolien (Louis), de onzichtbare schenker en Bob (Viktor)Wie zorgt er
volgende week voor een pakje?

GELD IN HET LAATJE
De Turkse avond bracht niet alleen veel gezelligheid, lekker eten, veel mensen bijeen,
maar ook 283.61€ in het laatje van De Buurt.

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?
● Hava, onze poetsvrouw willen we extra bedanken. Zij poetst De Buurt alsof het

haar eigen huis was. Ook op het Turks feest was ze present en kwam ze koken
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met de andere Turkse moeders. Ze is werkelijk super! Ook Havva (Murat, Hassan) en Gulnaz
(Selin) vergaten we te bedanken voor hun hulp bij het Turks Feest.
● Sonia (vriendin van Anne) want zij schonk 16 spiksplinternieuwe keukenhanddoeken.
● Niels (Lasse en Louis) want hij haalt elke maandag het Tutti frutti fruit op.
● Margo (Mingus en Ilias) en Uta (Lasse en Louis) voor de werf-coördinatie en opkuis. Leentje (Fien)
schilderde dapper de ijzeren stoelpoten in de keuken, Margo deed de voorbeidende werken voor
het oliën van de houten vloer in de 4de en Bart (Fien) en Hannes (Marie-Lou en Rosanne) olieden deze
vloer. Hannes schilderde de deur in de keuken en de vensterbanken terra-cotta en voorzag een
radiator in de 4e van folie. Hij schaafde de klemmende deur van de 2e leefgroep. Rudy
(Hanne en Jonas) maakte alle bereikbare dakgoten schoon, een hele klus! Verder liet Rudi nog
weten, dat hij ook bereid is om nog tussendoor aanvullende of nog open staande klussen nog voor
de volgende klussendagen (Pasen) op te nemen. Tom (Joke en Bas) en Frank (Lander en Jesse) werkten
de keuken in ’t Schuurtje van Roland verder af. Anne (Lander en Jesse) bracht radiatorfolie aan
achter de radiatoren in de ruimte van Tim. Els (Zoë en Noa) en Pascal zorgden voor heerlijke soep
en brood. Fien (Rosanne en Marie-Lou ) maakte nog heerlijke salade voor bij de maaltijd. Ilse (Jan)

pakte de tuin grondig aan en Roland en Claudia worden bedankt om alles klaar te zetten
voor de klussendagen
●
●
●
●

Jan en Heleen voor het maken van de foto’s van het ‘jonge spring in het veld’.
Leefgroep 2 bedankt Tania om ‘s morgens te checken of de leefgroep ‘gebruiksklaar’ is
Vera bedankt Murat en Batuhan om de bankjes klaar te zetten voor het kringgesprek.
Leefgroep 2 bedankt ook Claudia om te zorgen voor nieuwe lamineerplastiekje en Roland voor
het vastmaken van de losgekomen kentekentjes op de hokjes.

●

Bedankt Margo (Mingus) en Tamara (Leander) om mee te gaan naar het bos met leefgroep 1.
Hilde (Felix en Nina) en oma bedankt voor de ontvangst en de lekkere soep. Havva (Hassan)
dankjewel voor de lekkere pannenkoeken.
Deze week zat OPNIEUW een razend enthousiaste Mieke (Fons) in de rode vertelstoel in
leefgroep drie. Drie werf hoera... wie zou het volgend week zijn?
Claudia kopieerde boekjes voor leefgroep drie!
Özlem (Osman), Els (Flo, Mong), Bie (Robbe), Tom (Bas, Joke) en Wouter als
inspringende/ondersteunende beurtrollers deze week
Roland en Claudia om overal bij te springen en om te zorgen dat er wordt vergaderd met
koffie en een versnapering. En opnieuw ons Claudia die zorgde voor de afhaling van de
verkeersprojectflyers en de megafoons. Zet jullie schrap maandag….

●
●
●
●

OPROEP Nog meer feesten?
We hebben de voorbije twee maanden al heel wat activiteiten gehad die het
samenzijn bevorderen: de openingsreceptie met fototentoonstelling, het
gezamenlijke ontbijt tijdens de grote schoolmeeting, het Turks feest en de
presentatie van de eindproducten van de leefgroepen. Op 9 december is er de
quiz van de vierde leefgroep en op 31 december plannen Katia, Els, Hilde, Annick en Barbara
ook een feestje.
Hoe vatten ze het op? Ze willen eten, spelen en dansen met zoveel mogelijk ouders die ook nog
eigen vrienden kunnen meebrengen. Zij zorgen voor drank maar iedereen brengt zelf eten mee.
Katia heeft voor een dj gezorgd. Ze organiseren dit jaar geen kinderopvang, maar ev. wel extra
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ruimte voor grotere kinderen die er zullen bij zijn en zich daar op een matje kunnen leggen als ze
te moe worden. Heb je ook zin om erbij te zijn? Spreek hen aan!

GEZOCHT, GEVRAAGD!
Maandag start een project met de vier wijkscholen rond ‘verkeer’.
We willen met de kinderen héél veel slakken maken, want die zijn traag, nietwaar?!
Hiervoor hebben we kousen nodig, véél, maar ook mouwen kunnen gebruikt
worden. Broekkousen zijn ideaal, en ook oude pyjama’s (rekbare stoffen dus). Dus,
duik je ook eens in je kleerkast en breng mee wat je kan missen!!!
TERUGBETALING ONTMOETINGSDAGEN
Aan Lut kan je een terugbetalingsformulier voor het geld dat je betaalde voor de
ontmoetingsdagen vragen. Met dit document ga je naar je mutualiteit en daar wordt
dit verder geregeld.
ADRESWIJZIGING
Idriss en Farah zijn verhuisd naar de Dendermondsesteenweg 102 te 9000 Gent. Het
telefoonnummer van Jan is 0495/60 47 20. Verbeter dus jullie adressenboekje!
GRAAG JE ANTWOORD
Jullie kregen voor de herfstvakantie de traditionele brief inzake giften mee. Kan
iedereen zijn/haar antwoord bezorgen. Je kan hiervoor ook een mailtje sturen indien
je dat makkelijker vindt: de.buurt@skynet.be
VRAAG VAN JAN EN HELENE
Jan die de foto’s van de kinderen komt nemen, wil ook een foto van jou… met
opengesperde mond. Blijf je even na de maandagochtendshow? (zie bijlage)
www.debuurt.be
Surf eens naar de website. Er zijn een hele hoop nieuwe bijdragen van elke
leefgroep.
MONA LISA: onze oud-leerling Lotje

De Buurt, Kartuizerlaan 20, 9000 Gent, 09/225.06.44

de.buurt@skynet.be

www.debuurt.be

