De berichtenbrief van vrijdag 18 maart 2016

KALENDER maart/ april
ma, 21 ma

20u00

Stuurgroep

di, 22 ma

16u1517u15
20u00

Start to Run training

LG4

Katrien,
Snoekstraat
102
Baudelopark

Vormingsmoment

Begeleiders

De Buurt

15.4018.00

Afsluiting van het 2de trimester met
wafels en cake - lekkere drankjes en
verkoop van kinderkledij

Iedereen

De Buurt

di, 22 ma
vr, 25 ma

za, 26 mazo, 10 ap
ma, 11 ap

Stuurgroepleden en
geïnteresseerden

Paasvakantie
Tuinwerkdagen (zie lijst in de gang)
Bezoek aan de kinderboerderij
LG1

do, 14 ap

9u11u30
16u1517u15
20u22u
9u11u30
VM

do,14 ap

20u00

Stuurgroep

do, 14 ap

Leefgroepvergadering

vr, 15 ap

16u 17u15
NM

Stuurgroepleden en
geïnteresseerden
LG3

Zwemmen

LG3 en 4

Van Eyck

ma, 18 ap

20u00

Vormingsmoment

Begeleiders

De Buurt

di, 19 ap

16u1517u15

Start to Run training

LG4

Baudelopark

Toneelvoorstelling: ‘Wa, wildeman’

LG2

Kopergieterij

di, 12 ap
di, 12 ap
wo, 13 ap

di, 19 ap
za 23 ap

Start to Run training

LG4

De Campagne,
Drongen
Baudelopark

Leefgroepvergadering

LG4

De Buurt

Bezoek aan de kinderboerderij

LG2

Zwemmen

LG1

De Campagne,
Drongen
Strop

Nog af te
spreken
De Buurt

14u0022u00
12u0017u00

Officiële opening van 40 jaar De Buurt
Iedereen
+ feest (zie uitnodiging)
Feest: 40 jaar De Buurt (zie
Iedereen
uitnodiging)
Facultatieve vrije dag

De Buurt

di, 26 ap

10u15

Toneelvoorstelling: ‘Keik’

LG2

Minard

di, 26 ap

16u1517u15

Start to Run training

LG4

Baudelopark

zo 24 ap
ma, 25 ap

De Buurt

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 Nadiré (Ileysu) en De Buurt.
DE HANDDOEKEN
Deze week wassen Gülnaz en Aydin (Selin) de handdoeken. Volgende week tijdens de
paasvakantie) is het de beurt aan Alex en Nadja (Nisanur, Nur)
WELKE OUDERS MAKEN DIT WEEKEND EN DE WEEK ERNA DE LEEFGROEP
SCHOON?

Leefgroep 1
Leefgroep 2
Leefgroep 3
Leefgroep 4

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

Tijdens de paasvakantie

Özlem en Abdil (Osman)
Zoë (Zafirah)
Els en Frank (Flo)
Gülnaz en Aydin (Selin)

Paasvakantie
Ramen binnenkant
en buitenkant
LG 1, LG2

Lien (Kato)

Ramen
gelijkvloers
straatkant,
Ramen keuken
binnenkant en
buitenkant
Hulia en Murat

Ramen LG 3
binnenkant
en buitenkant

Ramen LG 4
binnenkant en
buitenkant

Sita (Ilayda O)

Mieke (Fons)

(Irem O)

WAT GEBEURT ER IN DE LEEFGROEP?
Leefgroep 1 verwelkomt de paashaas.
Leefgroep 2 gaat werken in de tuin van Kina en begint uit te kijken naar de paashaas….
Leefgroep 3 oefent nog een weekje in met heel veel zin. Vrijdag starten ze met een gezellig
paasontbijt.
Leefgroep 4: oefent in en kijkt uit naar een goede vrijdag met paasontbijt en gezellig samenzijn.

BEURTROLLERS
De soepmakers zijn op maandag: Julie (Ciska, Anton), op dinsdag: Lien (Lena), donderdag: Ime (Lie,
Rob) en op vrijdag: Veerle (Anna, Korneel)
Op woensdag beurtrolt Margo (Ilias, Mingus)
Geef je door indien je op één van de ? kan beurtrollen. Dank alvast.

8u159u40
12u1013u30

maandag
Kris

dinsdag
Jo

donderdag
Jo

vrijdag
Jo

Chris
Myriam D
Myriam L
Sareh
Abeer/Rima

Chris
Sareh
Abeer/Rima
Joannes
Vénel
Myriam L

Chris
Myriam D
Abeer/Rima

Chris
Sareh
Tamara (Janosh,

Joannes

Leander)

Vénel

Abeer/Rima
Joannes
Uta (Lasse, Louis)

15u3516u30

Angélique
Elza (Jitte)

Filip (Klaas, Nel)
Vénel

Angélique
Karolien (Louis, Sus)
Vénel

?

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
Somen: Japanse
noedels met paprikatomatensaus, linzen
en kaas

dinsdag
Kippenworst met bulgur,
appel-perenmoes,
komkommer en
bloemkoolrasp

donderdag
FRIETJES met
ei en veel sla en
sausjes

vrijdag
geen warme maaltijd wel
wafels in de namiddag:
leuke paasvakantie en veel
chocolade-eitjes rapen hé!

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

● Inspringende beurtroller deze week: Noortje (Sam, Bo)
●
●
●

We mochten de hoge tafels gebruiken van woonerf Meerhem voor ons praatcafé,
Nadire (Ileysu), Claudia en Roland voor het maken van de hapjes voor het praatcafé
Raf als timewatcher/entertainer in het praatcafé, Hillevi en Johannes voor hun toelichting
in de speeddates en iedereen van de stuurgroep om er zo een aangename boeiende en
interessante avond van te maken!
● Kobe (Inti, Maya) reed vorige week ook mee naar het containerpark.
● Tania en Vénel gingen mee zwemmen met de tweede leefgroep
● De oma en opa van Marthe, Marleen, Nicolas (Mo) en Tania gingen mee zwemmen met de
eerste leefgroep
HET “WIST JE DAT-JE” VAN DE WEEK:
Dirk, Julien, Claudia, Evert, Valérie en Tim (Julia, Mira), Katrien en Tom (Bas, Ico), Lut, Jo (Saar),
Anne, Margo (Ilias, Mingus), Petra, Lien (Lena), Hillevi, Johannes, Raf, Bart, Vera, Ann, Dieter,
Myriam D, Angélique, Jan (Seppe) Menmun (Azad, Ensar), Özlem (Osman), Julie (Ciska, Anton) en
Nadire (Ileysu) hebben genoten van de verrukkelijke hapjes, de gezellige sfeer in de mooi
aangeklede vierde leefgroep, de muziek en de speeddates. De tombola met verrassende prijzen
viel als afsluiter van de avond heel erg in de smaak. Margo ging naar huis met de 1ste prijs.
Margo zal de info van de speeddates bundelen in een nieuwsbrief, waardoor de afwezigen toch
nog de interessante weetjes kunnen lezen. Jammer genoeg kunnen we de sfeer die er was niet
aan toevoegen. De afwezigen hadden ongelijk.
GEZOCHT
Ajmal en Shukriya (Ilyas) zijn op zoek naar een buggy, maxi cosy en park voor de baby die
verwacht wordt in april
TUINWERKDAGEN
Tijdens de paasvakantie kan je in de tuin terecht voor een gezellige babbel, een drankje, een ritje
naar het containerpark, een workshop schilderen, een sessie woelen door de aarde,...
Schrijf je nu reeds in (de lijst hangt in de gang)

