De Berichtenbrief
Vrijdag 16 december 2011
KALENDER DECEMBER 2011
Vr, 16 dec

18u00

Nieuwjaarsreceptie

Iedereen

Godshuishammeke

Ma, 19 dec

10u0012u00

Toneelvoorstelling: “Twist”

Leefgroep 3

Kopergieterij

Do, 19 dec

13u30

Scholenbezoekenronde School in
zicht

Geïnteresseerde
ouders

De Buurt

Wo, 21dec

VM

Medisch onderzoek

Oudsten
leefgroep 3

De Buurt

Wo, 21 dec

20u00

Voorbereiding Gitane

Tim, Bart, Nele,
Bart, Frank

Bij Bart en Nele
Meerhem 149

Vr, 23 dec

14u00- Schaatsen
15u00

Leefgroep 3

Sint Pietersplein

Vr, 23 dec

15u30

Iedereen

De Buurt

Fijn eetfestijn “warme broodjes”

Kerstvakantie van 24/12/11 t.e.m. 8/1/12
Za, 31 dec

Vanaf
19u00

Oudejaarsfeest

Iedereen

De Buurt

Vanaf 2 jan

Vanaf
9u00

Grote kuis in de keuken en
linoleumvloeren

Iedereen

De Buurt

Di, 10 jan

20u00

Leefgroepvergadering lfgr 2

Ouders leefgroep

Wo, 11 jan

VM

Zwemmen

Leefgroep 2

Strop

Do, 12 jan

20u

Bouwplanteam

Tom,Tim, Ilse,
Petra en Anne

Bij Ilse (Meerhem)

Vr,13 jan

NM

Zwemmen

Leefgroep 3 en 4

Van Eyck

Ma, 23 jan

20u00

Leefgroepvergadering lfgr 3

Ouders

De Buurt

Di, 24 jan

20u00

Vormingsavond: Groot worden doen
ze vanzelf, luisteren niet

Alle ouders

De Buurt

Uitwisseling Couthuin Gent

Leefgroep 4

Gent en Couthuin

5- 10 maart
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BEURTROLLERS
ouders en vrijwilligers die jullie kind(eren) volgende week gratis opvangen of die
instaan voor drankbedeling en afwas.
OPROEP: neem volgende week a.u.b. een beurtrol op. Zoals je ziet zijn er een
aantal gaten. Bel Claudia, het secretariaat of Jo op en verras hen!!
De soepmakers zijn op maandag: Els (Zoë, Noa), op dinsdag: Elza (Nini, Jitte), donderdag om de 14
dagen ? en op vrijdag: Veerle (Anna, Korneel)
Woensdag is Margot (Ilias, Mingus)) de beurtroller.
Beurtrol op andere dagen:
Uren

maandag

dinsdag

7h45- 8h40

Claudia en Roland

Claudia en Roland

12h1013h15

Kok: Claudia
Deborah (Elise,

Claudia
Eva (Volker, Aki)
Belgin (Yunus,

Oscar),

Kristel (Titus, Lola15h5016h30

Lolita)

Kardelen))
?

?
Erik (Nini)
?

Erik (Nini)
Dieter (Janosh)

donderdag

vrijdag

Claudia en
Roland
Kok: Claudia
Sabrina (Tirza,

Claudia en Roland
Claudia
Tamara (Janosh,
Leander)

Djuna)

Els (Flo,Mong)
Leentje (Fien)

Barbara (Viktor)
Elza (Nini, Jitte)

?
Tom (Joke, Bas)

Els (Sien,Josse)

De nieuwe beurtrolkalender voor de periode tussen januari en april hangt vanaf volgende
maandag aan het purperen bord. Gelieve uw naam er op in te vullen, alvast bedankt.
WAT GEBEURT IN DE LEEFGROEP?
Leefgroep 1: legt de laatste hand aan de geheimen en geniet van de gezellige
kerstsfeer.
Leefgroep 2: ook bij ons gonst het van geheimen en we nemen afscheid van Aya die
terug naar Antwerpen verhuist.
Leefgroep 3: oefent nog even in, maar we starten de week met een
toneelvoorstelling in de Kopergietery en aflsluiten doen we op de ijspiste!
Leefgroep 4: oefent nog even in en viert op het einde van de week de jarigen van dit trimester.
WELKE OUDERS MAKEN DE LEEFGROEP SCHOON ?
leefgroep 1: Zibel en Tayfun (Naz)
leefgroep 2: Lief en Wim (Josse, Wout)
leefgroep 3: Calih en Canan (Irem)
leefgroep 4: Zou-Zou en Catherine (Ismaël)
DE HANDDOEKEN
Deze week worden de handdoeken gewassen door Olivier en Nathalie (Manon, Guillaume)
Op 23 december 2011 wassen Anne en Frank (Jesse, Lander) de vuile handdoeken.
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EEN GEZELLIG KOPJE KOFFIE OF THEE
Deze week konden wij gezellig VEEL thee en koffie drinken op de gezondheid van
Deborah (Oscar, Elise), Els (Zoë, Noa) en Hilde (Nina, Felix) .
Wie zorgt er volgende week voor een pakje?

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?
●

●
●

●

●
●
●
●
●
●

●
●
●

Dankjewel aan Dieter, Tim, Naomi en Hillevi die een prachtige personeelsdag
voorbereidden.
Sultan (Kadir) heeft koffietassen geschonken.
Deze week een hele hoop extra beurtrollers: Niels (Lasse, Louis), Lutje, Anne (Jesse, Lander),
Nele (Kobe Luna, Jonas), Ursula (Inti, Maya), Bart, Vera, Elza (Nini, Jitte), Sven (Jitte), Fien
(Marie-lou, Rosanne), Wouter en Bart (Fien)
Roland heeft twee klussen volledig afgewerkt: de nieuwe kasten in het
documentatiecentrum zijn prachtig. Ook de speeltoren is weer veilig. Alle balken die min
of meer rot waren, werden vervangen!
Vera bedankt Lola-lolita en Nina Dejonghe om de bankjes klaar te zetten voor het
kringgesprek op maandag.
We bedanken ook ons Tania om zo vaak onze leefgroep klaar te zetten.
De tweede leefgroep bedankt ook de 4de leefgroepers om hen te assisteren met hun
geheimen.
En, we zijn weer kunnen gaan zwemmen dank zij Karolien (Louis), Zouzou (Lucia), oma
Lizette (Jesse) en Lieve (Josse, Wout)!
Karen en Jan (Amber en Yolan) schenken een ganse doos vol (prenten)boeken aan De Buurt.
Dank oe wel
Leefgroep 3 wil nog eens expliciet alle leesouder, leesgrootouders en vrijwilligers
bedanken: een kus van de juf en een bank vooruit voor Hedwig (oma van Inti), Els (Flo) en
natuurlijk ook Roland en Claudia.
Een spetterende merci aan die mensen die leefgroep drie en vier mee ondersteunen tijdens
het zwemmen. Uta (Lasse), Roland en Claudia
Wouter en co blijven verder ondersteunen.
Bart (Fien) om naar het containerpark te rijden

OPROEP
Wie wil in de kerstvakantie eens naar het containerpark rijden? Geef Claudia een seintje.

Opgelet: de foto’s, de portretten van jullie schatten, zijn
klaar en kunnen nu afgehaald worden in de Buurt bij Ann
(leefgroep2). Je krijgt je foto’s als je in plaats je centen
overhandigt!!
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NIEUWJAARSRECEPTIE VANAVOND!
Naast tal van bewonerskraampjes en goede muziek, zullen we er ook een
terugkoppeling geven van het voorbije wijkoverleg, de wijkfietstocht en de 'week
van het slakske', met tal van foto's.
De eindejaarsreceptie is ook het geknipte moment om het wijkdebatcafé op 1 maart
in De Centrale aan te kondigen. Dan komen de burgemeester en schepenen terug naar de wijk
om in debat te gaan met de bewoners. De basis voor deze gesprekken zal voortkomen uit het
wijkoverleg. Noteert u alvast 1 maart vanaf 19.30u in uw agenda?
En de wijkreceptie is ook het moment om de "vriendschapsmarkt", een initiatief van het
bewonerscomité Leefmilieu De Lieve, bekend te maken. Zij plannen vanaf volgend jaar, met
steun van 'Wijk aan Zet', elke eerste zondag van een nieuw seizoen, een ruil-, ontmoetings- en
buurtmarkt op het Fratersplein. Alvast iets om naar uit te kijken!

LUIZEN
Ze zijn er weer! Hou jullie klaar! Controleer jullie kind en zorg dat het luizenvrij
naar school komt

ZIEK
Ludo en Jo zijn beiden ziek en blijven afwezig tot de kerstvakantie. Sophie Van Den Eynde, die
hier vroeger ook al gewerkt heeft en De Buurt kent, vervoegt de vierde leefgroep.
Voor de vervanging van Jo, zoeken we nog een oplossing…
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