De berichtenbrief van vrijdag 11 maart 2016
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Baudelopark
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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.
DE HANDDOEKEN
Deze week wassen Dieter en Tamara (Janosh, Leander)de handdoeken. Volgende week is het de
beurt aan Gülnaz en Aydin (Selin).
WELKE OUDERS MAKEN DIT WEEKEND EN DE WEEK ERNA DE LEEFGROEP
SCHOON?

Leefgroep 1
Leefgroep 2
Leefgroep 3
Leefgroep 4

In het weekend van 12 maart
Nazli en Mustafa (Anil)
Hannelore of Norman (Baziel)
Sita (Ilayda)
Gauthier en Hilde (Felix)

In het weekend van 19 maart
Stef en Arianne (Conan)
Ime en Pieter (Rob)
Sibel en Mevlit (Ildem)
Dieter en Tamara (Janosh)

WAT GEBEURT ER IN DE LEEFGROEP?
Leefgroep 1 dompelt zich volledig onder in lente- en paassferen.
Leefgroep 2 krijgt stilaan de lentekriebels en houdt het zaaigoed nauwlettend in de gaten.
Leefgroep 3 werkt rond sociale vaardigheden (De stad van axen) en gaat samen met leefgroep
twee op tocht.
Leefgroep 4: geniet van de heerlijke rust van het herhalen en inoefenen.
BEURTROLLERS
De soepmakers zijn op maandag: Lien (Lena), op dinsdag: Barbara, donderdag: Marleen (oma Lasse,
Louis) en op vrijdag: Veerle (Anna, Korneel)
Op woensdag beurtrolt Mieke (Fons)
Geef je door indien je op één van de ? kan beurtrollen. Dank alvast.
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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
Pizza met paprika en
mozzarella, tomaat
met witte boontjes

dinsdag
Riet kookt: couscous met
worteltjes, broccoli en
tomaatjes, gehaktballetjes,
witloof met appeltjes,
yoghurtmayo met
koriander

donderdag
Groentecurry,
rijst,
komkommer
met dillesaus

vrijdag
Kabeljauw en
bloemkool in roomsaus
in tomaatje met pasta,
venkel met appel

DE ONZICHTBARE RUBRIEK
Er gebeurt veel in de school, dat zie je. Maar er gebeurt ook veel dat je niet ziet:
●
●

Inspringende beurtrollers vorige week: Vénel (vrijwilliger)
Webmaster Frank (Jesse) is de onzichtbare hand achter de website www.debuurt.be . Hij
verzorgt de lay-out en ondersteunt de begeleiders bij praktische probleempjes (en zeg het
niet verder: hij broedt momenteel op een nieuwe website. Wordt vervolgd!)

● Claudia Maes (kleindochter van Adolf Maes (bieruitzetter geweest te Zaffelare) en dochter van Michaël
Maes ( schrijnwerker geweest)beiden ondertussen overleden, Roland
●

●
●
●
●

en Jean-Pierre reden naar het

containerpark.
Tijdens de taaluitwisseling kregen we enorm veel hulp. Zo werd er soep gemaakt door
Veerle (Anna, Korneel), Gauthier (Felix), Katrien (Bas), Deborah (Oscar), Kristel (Titus), Nadia
(Nisanur) en Fien (Marie-Lou). Bagagevervoer werd geregeld door Yilmaz (Muhammed) en
Mieke (Nel). Het stadsspel werd mee begeleid door Iris (Tuur), Kobe (Inti), Mieke (Fons) en
Jean-Pierre (vrijwilliger).
Dank aan Jean-Pierre die meehielp om het stadsspel voor te bereiden.
Jari en Lyssa kwamen meewerken tijdens de taaluitwisseling en deden dit voortreffelijk.
Dank aan alle ouders , alsook Anne en Lutje, om de Franstaligen zo goed op te vangen bij
hen thuis.
Claudia ging sportmateriaal halen en terugbrengen bij het Huis van de Sport. Ook een
dankjewel voor het ophalen van de kopieën.

HET “WIST JE DAT-JE” VAN DE WEEK:

Op zondag, 20 maart gaat de grote Parade van ‘Hart boven Hard’ door in Brussel voor
een warme samenleving voor iedereen.
Wie gaat er mee? We verzamelen om 13u aan het Sint-Pieters-station. Verkleed jezelf
en/of je kind als een kleurrijke piraat. Het thema is immers: ‘Wij zijn de stroom. Een
stroom van alternatieven voor een samenleving met een plus’.
In de gang hangt een affiche met een invulstrook. Daar kan je je naam opschrijven.

