De berichtenbrief van vrijdag 28 oktober 2016

.

DE KALENDER VAN NOVEMBER
za 29 okt- zo 6 nov

Herfstvakantie

do, 10 nov

10u15

Toneel Keik

Leefgroep 2

do, 10 nov

NM

Workshop film in de wijk

Middengroepers en oudsten
LG 4

vr, 11 nov

Nieuwpoorttheater
De wijk

Wapenstilstand: vrije dag

ma, 14vr, 18

Week van’t Slaksken

ma, 14 nov

14u00

Film bewegen in de wijk

Leefgroep 3 en 4

di, 15 nov

VM

Medisch onderzoek

Jongsten leefgroep 2

CLB Halve
Maanstraat

di, 15 nov

20u00

Leefgroepvergadering

Leefgroep 4

De Buurt

do, 17 nov

20u00

Leefgroepvergadering

Leefgroep 3

De Buurt

ma, 21 nov

20u00

Stuurgroep en bouwplanteam

Leden en geïnteresseerden

De Buurt

di, 22 nov

10u15

Toneel Wanikan

Leefgroep 2

Arca

vr, 25 nov

NM

Zwemmen (inhaalles)

Leefgroep 3

Van Eyck

wo, 30 nov

10u

Toneel Babelette

Leefgroep 2

Larf!

za, 4 feb
2017

20u

GITANE Benefietfuif t.v.v.
onze school

Zo veel mogelijk volk

De Centrale

Balzaal,
Vooruit

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 Julien (vrijwilliger) en
Tim en Valerie (Julia & Mira)
DE HANDDOEKEN
Dit weekend wassen Lieve en
 Wim (Josse en  Wout) de handdoeken. Na de vakantie is het de
beurt aan Els en Frank ( Flo).
WAT GEBEURT ER DEZE WEEK IN DE LEEFGROEP?
Leefgroep 1 ontvangt twee instappertjes: Emin (broertje Ilayda) en Azra. Ze verdiepen zich
in de wereld van de kabouters
Leefgroep 2 begint al aan het verkeersproject.
Leefgroep 3 oefent in. Het filmpje van hun knikkerbaan vind je op de website
https://www.youtube.com/watch?v=8IcyhoQyTjk&feature=youtube_gdata

Leefgroep 4 oudsten en middengroepers spelen mee in een film over ‘t Slakske, de
jongsten maken de wijk veilig.

WELKE OUDERS MAKEN DIT WEEKEND EN DE WEEK ERNA DE LEEFGROEP SCHOON?

Tijdens de herfstvakantie
Leefgroep 1
Leefgroep 2
Leefgroep 3


Leefgroep 4


Nathalie en Olivier (Manon)
Lien ( Lena) en Sofie (Marthe)
Tamara en Dieter (Leander)
Mehmet en Elif (Melih)
Annelies ( Lind) en Els en Frank
(Flo)

Herfstvakantie

Tijdens het weekend van 11
november
Wim en Veerle (Korneel)
Kurbet en Kelal (Irem)
Kobe en Ursula (Maya)
Anne of Frank (Jesse)

Keuken
opruimen en
poetsen (in
afspraak met
Chris Nolf)

Ramen
binnenkant en
buitenkant
LG 1, LG2

Ramen LG 3
binnenkant en
buitenkant

Ramen LG 4
binnenkant en
buitenkant

Muse en Belgiz

Tayfun en Sibel

Gülnaz en Celal

Annick en Frank

(Esma)

(Naz)

(Belfin)

(Mowgli)

Kurt en Jasmien (Lili)

Katrien en Tom (Bas)

Sofie en Peter
(Marthe)



BRENGEN JULLIE A.U.B. ZELF EEN SPONS, ZEEMLAP EN AFTREKKERTJE MEE OM DE RAMEN TE POETSEN?



BEURTROLLERS
8u15- 8u40
12u10- 13u30

15u35- 16u30

BEURTROLLERS
De soepmakers zijn op maandag: ? dinsdag: Barbara (vrijwilliger), op donderdag: Noortje
(Sam, Bo)

Op woensdag doet Anneleen (Dao) de beurtrol.
Geef je door indien je op één van de ? kan beurtrollen. Dank alvast.
maandag
dinsdag
donderdag
vrijdag
Anne
Jo
Raf
geen school
Sareh
Sareh
Sareh
Chris
Chris
Chris
Asha en Myriam
Asha
Joannes
Sareh
Koen
Sareh
Koen
Iris (Tuur)
Myriam
Joachim (Robbe)
Joannes
Sareh
Angélique

Sareh
Rudy (Hanne)

Sareh
Angélique

MAALTIJDEN
Inschrijven en betalen moet vooraf: kostprijs voor één maaltijd: 3 euro voor leefgroep 1 en 2, 4 euro voor 3de
en 4de leefgroep en 6 euro voor volwassenen. Op maandagmorgen kunnen ouders inschrijven bij Jo, in het
schriftje op het secretariaat of bij Chris: welke dagen hun kind(eren) blijven eten en betalen. Zonder
inschrijving en betaling kan er helaas niet gegeten worden!

DE KEUKEN VAN
CHRIS

maandag

dinsdag

donderdag

vrijdag

Mediterrane tortilla:
omelet met
aardappelen en veel
zuiderse groenten,
witloofslaatje

Ratatouille: Frans
stoofpotje met
couscous en
koolrabi

Stoofvlees (gekregen
van Özlem) met wortel
en boontjes, bulgur,
appelmoes en
komkommer

geen school

DE “WIST JE DATJEs” VAN DE WEEK
●

Je kind zit in de 4de leefgroep en ging naar zee met de Franstaligen. Je betaalde
30 euro, maar je kan hiervan een deel via de mutualiteit terugkrijgen. Geef
aan Joannes (secretariaatsmedewerker) door wat de naam van je mutualiteit is.
Hij zorgt dan voor een attest.

●

Als alles goed ging, kregen jullie deze week het fiscaal attest voor de
middagopvang van januari tot en met juni 2016 mee met jullie kind. Bewaar dit
attest voor de belastingaangifte van 2016.

●

We willen de personeelsvergadering op donderdagmiddag op tijd laten starten.
Daarom stoppen we om 12u00.
Op woensdagmiddag willen we dat de kinderen die naar De Mozaïek gaan voor
het deeltijds kunstonderwijs op tijd op hun les zijn. Om dat mogelijk te maken
stoppen we om 11u50
Om die 20 minuutjes in te halen, werken we op ma, di, don en vrij 5 minuutjes
langer.

Maandag

Dinsdag

8u40 - 12u10

8u40 - 12u10

13u30 - 15u40

13u30 - 15u40

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

8u40 - 11u50

8u40 - 12u00

8u40 - 12u10

13u30 - 15u40

13u30 - 15u40

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?
●
●
●

●

●

●

●
●
●

●
●
●
●
●

Dirk (vrijwilliger) schonk koffietassen, Annelies (Moris) bekers en drinkflessen
Nurçan (Cihan) schonk vorige week kopjes en schenkt heel regelmatig fruit.
Alle helpende handen in leefgroep drie, Deze mensen ondersteunden
tijdens het knikkerbaan-project: Elif(Melih), Pieter(Sus), Jean-Pierre, Vera,
Mieke ( Klaas) Karolien ( Sus), Koen en Margo ( Mingus), Mich en Marieke
(Maurice) en Ben ( Tine)
De mensen die de bosfuif organiseerden: Katrien & Tom ( Bas, Ico), Els en
Frank (Flo, Mong), Iris ( Tuur) en Mich ( Maurice) en de mensen die de avond zelf
hielpen: Joachim en Sien ( Robbe), Lien ( Kato), Valerie ( Mira, Julia).
Koen, Alireza en Mahmoud deden klussen in De Buurt: schilderwerken in
de keuken, tuin vegen, plastificeermachine herstellen, handvatten kast
schilderen,...
Er waren veel ouders die meegingen op ontmoetingsdagen, dankzij hen
werden al die Nederlandstalige en Franstalige mondjes gevoed, hebben ze
veel kunnen samen spelen,... Dank aan Mieke ( Nel), Mieke ( Fons), Anne
(Jesse), Ben ( Gust), Mehmet ( Kayra), Julie ( Ciska) en Liza ( Lucia).
De bagage van de vierde leefgroepers werd naar station Dampoort
gevoerd door Mehmet ( Kayra), Uta ( Lasse), Margo ( Ilias)
Er werden heerlijke koekjes en cakes gebakken door Bart ( Jonas),
Lola-Lolita ( Titus), Canan (Irem K.), Margo ( Ilias) en Frieda ( oma van Tuur)
Er was heerlijke soep en saus gemaakt voor de vierde leefgroepers en onze
Franstalige vrienden door Pieter ( Louis), Nathalie ( Manon), Elza ( Jitte), Lieve
(Josse, Wout), Dieter ( Janosh), Veerle ( Korneel), Gulnaz en Aydin ( Selin), Niels
(Lasse), Frank ( Mowgli), Bart ( Lind), Peter ( Fons) en Katrien ( Bas)
Claudia bracht kopjes en cavaglazen en Anja (Ito) schonk walnoten.
Jo ruimde de middenkelder op, Claudia en Mahmoud gingen naar het
containerpark.
Julien kwam Lut te hulp bij de brandevacuatie-oefening.
Özlem (Osman) trakteerde de 4de lfgr op pannenkoeken
Dieter geeft dit schooljaar Ukelele les vrijdag over de middag aan
kinderen van leefgroep 3 (middengroepers en oudsten) (jongsten enkel als
er thuis met ouders geoefend wordt) en leefgroep 4. Kris naait ook met
vierde leefgroepers op vrijdag. Merci, beiden voor dit vrijwilligerswerk.

TE GEEF
Groene stoelen (een 20-tal) kan je gratis verkrijgen. Geef een seintje op het secretariaat.

GEZOCHT
Cava- en wijnglazen, koffiekopjes en grote kookpotten.
A4-papier om af te printen (mag langs één zijde bedrukt zijn).

