De berichtenbrief van vrijdag 13 november 2015

KALENDER november/ december
ma, 16 nov

14u

di, 17 nov

16u15

wo, 18 nov
do, 19 nov

20u00
NM

do, 19 nov

ma, 23 nov
ma, 23 nov

Ontvangst van de eerste prijs van de
wedstrijd samenwerking met
senioren
Vormingsmoment: yoga

Leefgroepvergadering
Bezoek aan de senioren:
seniorenweek
15u30- Vorming rond veiligheid en
17u
bescherming op het werk door Julien
Van Hecke
10u00
Bezoek aan de hoofdbibliotheek
20u00
Algemene vergadering
(meer info in ‘De wist je dat-jes’)

di, 24 nov

8u40

CLB

wo, 25 nov
do, 26 nov
do,26 nov
vr, 26 nov
di, 1dec

VM
VM
10u00
NM
16u00

Zwemmen
Zwemmen
Bezoek aan de hoofdbibliotheek
Zwemmen
Tuutjesboom

wo, 2 dec

20u00

RvB en AV VLOM

vr, 4dec
za, 23 april
zo, 24 april

VM

Sint op school
DE BUURT VIERT HAAR 40JARIG BESTAAN
TWEE DAGEN FEEST
Facultatieve vrije dag in plaats
van de geplande verlofdag op
17.05.2016 en dit om uit te kunnen
rusten van twee dagen feesten

ma, 25 april
2016

Begeleiders en
kinderen LG1

Stadhuis

Begeleiders

Buurtcentrum/
St. Salvator
De Buurt
Tempelhof

LG 2
LG1
Geïnteresseerden,
afgevaardigden
vestigingsplaatsen
LG1
Voor alle ouders,
personeelsleden,
vrijwilligers en
geïnteresseerden
Middengroepers
LG4
LG2
LG1
LG1
LG3 en 4
Iedereen
Johannes, Jo, Tim
Katrien, Margo,
Anne, Lut, Evert,
Julien, Lien DR.
Iedereen
Iedereen: oudleerlingen, exouders
Iedereen

De Buurt

Zuid
De Buurt

CLB Halvemaanstr.
Strop
Strop
Zuid
Van Eyck
Tuin Van
Kina
De Buurt

De Buurt
De Buurt

Thuis of op
vakantie

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 Uta en Niels (Lasse, Louis) de handdoeken. Volgende week is het de
beurt aan Canan en Salih (Irem).
WELKE OUDERS MAKEN DIT WEEKEND EN DE WEEK ERNA DE
LEEFGROEP SCHOON?

Leefgroep 1
Leefgroep 2
Leefgroep 3
Leefgroep 4

In het weekend van 14- 15
november
Peter (Fons)
Derviz en Belgin (Kardelen)
Anne (Jesse)
Mieke en Ward (Roos)

In het weekend van 21- 22
november
Kurbet en Kemal (Irem B)
Filip (Ciska )
Elza en Sven (Jitte)
Veerle en Wim (Anna, Korneel)

WAT GEBEURT NA DE VAKANTIE IN DE LEEFGROEP?
Leefgroep 1 verwerkt de uitstap naar het bos.
Leefgroep 2 speelt en werkt met het bosmateriaal.
Leefgroep 3 start met hun project rond water.
Leefgroep 4 oefent naarstig in.
BEURTROLLERS
De soepmakers zijn op maandag: Julie (Ciska, Anton), op dinsdag: Lien (Lena), donderdag:
Marleen (oma Lasse, Louis) en op vrijdag: Veerle (Anna, Korneel)
Op woensdag beurtrolt Margo (Ilias, Mingus)
Geef je door indien je op één van de 2 ? kan beurtrollen. Dank alvast.

8u15- 9u40
12u10- 13u30

maandag
Kris
Chris &
Myriam L
(vrijwilligster)
Miriam (Kevin)

Myriam D

15u35- 16u30

Mieke (Nel,
Klaas)

Tom (Bas,Ico)
Myriam D

dinsdag
Kris
Chris
Sareh
Joannes
Myriam L

donderdag
Jo
Chris
Sareh
Joannes
Myriam D

vrijdag
Jo
Chris
Sareh
Joannes
Tamara (Janosh,
Leander)

?
?

Noortje (Bo,

?

Sam)

Myriam D

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
Veggie Chili,
komkommer
met
yoghurtsausje

dinsdag
Köfte gekregen
van Ayse (oma
Osman) met
groentestoofpotje
en tomaatjes

donderdag
Pizza met mozzarella,
witloofveldsalade met
mandarijntjes

vrijdag
Gekookt eitje op
een bedje
spinaziepuree,
knolselderij met
rozijntjes en
appel

DE ONZICHTBARE RUBRIEK
Er gebeurt veel in de school, dat zie je. Maar er gebeurt ook veel dat je niet ziet!
● Hava (onze poetsvrouw) stikte handdoeken aan elkaar. Zo zorgt zij elke dag voor
propere handdoeken bij de toiletten.
● De helpende handen bij de wafelbak waren: Rudy (Hanne), Nadire (Ileysu), Nadja
(Nisanur, Nur) , Tim (Julia, Mira), Johannes, Roland en Claudia, dank u wel.
● Judith, Tamara (Dieter) Ime (Rob en Lie), Karolien (Sus en Louis) organiseerden de
klerenverkoop, Mieke (Klaas, Nel), Nathalie (Guillaume, Manon), Anja (Ito), Lien (Lena)
hielpen mee op de dag zelf. Ook iedereen die hielp met de opkuis, bedankt!
● Roland en Claudia om tijdens de vakantie de vissen eten en de plantjes water te
geven. Zij ontvingen ook alle werklui die klussen kwamen uitvoeren op school:
Eddy (de elektricien die de opvolgpunten uit de controle laagspanning aanpakte), André Criel
(schrijnwerker die de keukenmuur herstelde), Patrick Maertens (voor het herstel van de
linoleumvloeren) en de mensen van Mirabello (tuinwerken) en om met Julien (opa Django)
de controlelijst veiligheid gebouw te overlopen én om de zandbak verder af te
werken.
● De mensen van Mirabello, Christophe en Anja (Ito), Pieter(Louis,Sus), Bram en Jo
klusten verder aan de tuin. Johannes blijft dit project supergoed coördineren.
● Sofie (Marthe) ondersteunde de oproep die Tempelhof plaatste bij de ING-award.
Zij zette haar schouders hieronder om het buurtpubliek warm te krijgen om te
stemmen.
● De inspringende beurtrollers waren vorige week Brigitte (bobonne Sus & Louis) en
Myriam D.(vrijwilligster).
● Myriam Lakbir (vrijwilligster).komt nu wat extra werken: je ziet haar nu ook op
dinsdag in leefgroep 3 om kinderen apart te begeleiden bij het inoefenen.
DE “WIST JE DAT-JES” VAN DE WEEK:
Medicijnen toedienen: geen enkele begeleider mag medicijnen toedienen zonder
medisch attest van de dokter. In de E.H.B.O.-koffer mag dan ook geen enkel
geneesmiddel aanwezig zijn. De begeleiders mogen wel toezicht houden op het nemen
van geneesmiddelen door leerlingen die op doktersvoorschrift op school bepaalde
geneesmiddelen moeten nemen. Zij kunnen hiertoe evenwel niet verplicht worden. Het
formulier waarmee de ouders dit toezicht aanvragen, dient ondertekend te zijn door de
ouders én de arts en vermeldt naam geneesmiddel, vorm, tijdstip toedienen,
hoeveelheid, wijze van bewaring, voorzorgen en ongewenste effecten. Na afloop van de
therapie moet dit attest vernietigd worden.
Nieuw leven: Johannes is papa geworden. Welkom Mone! Proficiat Nathalie en
Johannes. Om volop van Mone te genieten, neemt Johannes zijn vaderschapsverlof op.
Hierdoor werkt Jo in leefgroep 4 t.e.m. 23 november. Zij wordt op haar beurt in
leefgroep 1 vervangen door Ellen Guenter. Welkom in De Buurt, Ellen!

Zorg dat je geïnformeerd bent, beslis mee en kom daarvoor naar de algemene
vergadering: Wil je weten hoeveel geld het kost om De Buurt vorig schooljaar
draaiende te houden? Wil je weten hoeveel geld we ontvangen van het departement
onderwijs, via sponsoring en giften, door de acties? Wil je weten of we de begroting
goed gevolgd hebben? Wil je weten hoe groot of klein of spaarpotje nog is na de grote
verbouwingswerken? Wil je weten hoeveel die ons gekost hebben?
En wil je ook mee beslissen waar we volgend jaar ons geld zullen aan uitgeven? Kom
dan zeker af naar de algemene vergadering op maandag, 23 november om 20u

Niet alleen mee werken, mee doen… maar ook weten en mee beslissen!

