De berichtenbrief van vrijdag 15 januari 2016

KALENDER januari/ februari
wo, 20 ja

VM

Zwemmen

LG2

Strop

wo, 20 ja

20u00

Leefgroepvergadering

LG3

De Buurt

do, 21 ja

VM

Zwemmen

LG1

Strop

vr, 22 ja

NM

Zwemmen

LG3 en 4

Van Eyck

di, 26 jan

15.45u

Bijeenkomst leefgroep 2

Alle ouders van 2

De Buurt

wo, 27 ja

VM

Opera: Babel

LG3

Opera

do, 28 ja

20u00

Stuurgroep

vr, 29 ja

Katrien
Snoekstraat

12u

Leden en
geïnteresseerden
Start aanmelding kinderen voor het schooljaar 2016-2017

wo, 3 feb

VM

Zwemmen

LG2

Strop

wo, 3 feb

20u00

do, 4 feb

20u00

Info-avond De Buurt voor ouders van
kinderen °2013 en °2014
Leefgroepvergadering

Geïnteresseerden ook
welkom
LG4

‘t Schuurtje
van Roland
De Buurt

vr, 5 feb

VM

Carnaval

Iedereen

vr, 5 feb

NM

Zwemmen

LG3 en 4

De Buurt en de
wijk
Van Eyck

za, 6 feb

21u-3u

Gitane Benefietfuif

Iedereen

Vooruit

za, 6 feb - zo, 14 feb

Secretariaat

Krokusvakantie

ma,15 feb

20u00

VLOM RvB

Afgevaardigden

Erpe-Mere

wo,17 feb

VM

Zwemmen

LG2

Strop

do, 18 feb

VM

Zwemmen

LG1

Strop

do 18 feb

20u00

Voorbereiding 40 jaar De Buurt

Iedereen die zin heeft

vr, 19 feb

NM

Zwemmen

LG3 en 4

Bij Gerda
Stokerijstraat
Van Eyck

zo, 21 feb

14u00

Swishing (kledingruil)

Vrouwen

De Buurt

ma,22 feb

20u00

Vormingsmoment

Begeleiders

Bij Ann
Debrabandere

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 Noortje (Sam, Bo), Lisa
(Lucia), Valerie en Tim (Julia & Mira)
DE HANDDOEKEN
Deze week wassen Katrien en Tom (Bas, Ico) de handdoeken. Volgende week is het de beurt
aan Bart en Nele (Jonas, Luna).
WELKE OUDERS MAKEN DIT WEEKEND EN DE WEEK ERNA DE
LEEFGROEP SCHOON?

Leefgroep 1
Leefgroep 2
Leefgroep 3
Leefgroep 4

In het weekend van 16
januari
Rebecca en Stijn (Stan)
Katrien en Tom (Ico)
Filip en Mieke (Klaas)
Wim en Lief (Josse en Wout)

In het weekend van 23
januari
Lien (Kato)
Memnum en Ramazan (Azad)
Filip en Mieke (Klaas)
Veerle en Wim (Anna)

WAT GEBEURT ER IN DE LEEFGROEP?
Leefgroep 1 speelt met licht en donker.
Leefgroep 2 start hoogst waarschijnlijk een nieuw project.
Leefgroep 3 verwelkomt ‘onderzoekers’ die meer kunnen vertellen over hun
wetenschapsdada. Dit is het begin van de wetenschapsopera.
Leefgroep 4 gaat door de tijd reizen.
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.

8u15- 9u40
12u10- 13u30

15u35- 16u30

maandag
Kris
Chris &
Myriam L
Myriam D
?

dinsdag
Jo
Chris
Sareh
Myriam L
?

donderdag
Jo
Chris
Sareh
Myriam D
Joannes

vrijdag
Jo
Chris
Pieter (Louis, Sus)
Tamara (Janosh,

Angélique
Mieke (Nel,

Rudy (Hanne)
Filip (Nel,

Angélique
Anke (Seppe)

?

Klaas)

Klaas)

Leander)

Sareh
Joannes

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
Pilaf: rijst uit
Turkije met
abrikozen,
rozijntjes en
zwarte bonen,
broccoli en
tomatensla

dinsdag
Lamsgehaktballetjes met in
appelsien
geglaceerde
wortelen, couscous
en hazelnoot
yoghurt

donderdag
Veggie chili met
rijst, komkommer
en mais met zure
room en koriander

vrijdag
Spaanse omelet
met aardappelen,
paprika en erwtjes,
witloofveldsla

DE ONZICHTBARE RUBRIEK
Er gebeurt veel in de school, dat zie je. Maar er gebeurt ook veel dat je niet ziet!
● Roland en Claudia beurtrollen 8 ochtenden in de plaats van Jo
● De inspringende beurtrollers: Eva (Leon), Karolien (Sus, Louis) en Iris (Tuur)
● Margo (Mingus) zat deze week in de rode vertelstoel.
● Bedankt aan iedereen die mee op zoek ging naar onderzoekers en wetenschappers
voor de start van het project in leefgroep drie. Een bijzondere dank u wel voor
Anne die leefgroep drie veel tips kon geven.
● Een pluim voor iedereen die deze week op tijd naar school kwam en voor iedereen
die op tijd de lessen stopte én voor iedereen die op tijd zijn/haar kinderen kwam
afhalen.
● Ook een pluim voor Vera en Ann die op woensdagnamiddag met de tweede
leefgroep naar een circusvoorstelling in De Vooruit gingen.
● Dankjewel Myriam D (vrijwilligster) om bibliothecaris te zijn in leefgroep 3 op
donderdagnamiddag. Je doet het super!
DE “WIST JE DAT-JES” VAN DE WEEK:
GEZOCHT
Myriam, de mama van Kevin is zwanger. Zij verwacht een dochtertje in maart.
Heb jij nog (meisjes)babykleertjes? Heb je nog een buggy die je niet meer gebruikt? Een
maxi-cosy die op zolder staat? Je zou Myriam en Steven hier heel gelukkig mee maken!
WERKAANBIEDING
Dok vzw laat ons weten dat ze op zoek zijn naar een klusjesman/vrouw (deeltijds) die tot
eind december een contract krijgt:
Het werk houdt het volgende in: materiaal beheer – afvalbeheer - herstellingen uitvoeren ondersteuning én aansturing netheid terrein - technische ondersteuning tijdens specifieke
events.
Aanbod:
o tijdelijk contract tot eind 2016
o 2/5de tewerkstelling in het hart van Gent
o verloning volgens PC 329.11
o gsm-vergoeding
Meer info: www.dokgent.be

