De berichtenbrief van vrijdag 18 november 2016

DE KALENDER VAN NOVEMBER/ DECEMBER
vr, 18 nov

GEEN ZWEMMEN

Leefgroep 3 en 4

ma, 21 nov

20u00

Stuurgroep en bouwplanteam

Leden en geïnteresseerden

De Buurt

di, 22 nov

10u15

Toneel Wanikan

Leefgroep 1 en 2

Arca

di, 22 nov

19u30

Infoavond secundair onderwijs door
het CLB

Ouders van oudsten
leefgroep 4

Beroepenhuis,
Doornzelestr.

vr, 25 nov

NM

Zwemmen (inhaalles van 18 nov)

Enkel leefgroep 3

Van Eyck

ma, 28 nov

20u00

Leefgroepvergadering

Leefgroep 1

De Buurt

di, 29 nov

20u00

Leefgroepvergadering

Leefgroep 1

De Buurt

wo, 30 nov

10u

Toneel Babelette

Leefgroep 2

De Centrale

do, 1 dec

16u

Tuutjesboom

Iedereen

Buurtcentrum/
Tuin van Kina

do, 1 dec

20u00

Algemene vergadering

Iedereen

De Buurt

ma, 5 dec

VM

De Sint

Iedereen

De Buurt

wo, 7 dec

20u00

Algemene vergadering FOPEM/SOM Anne, Katrien en
geïnteresseerden

De Buurt

do, 8 dec

20u00

Algemene vergadering Vl.O.M.

Johannes, Jo, Tim,
Katrien, Margo, Lien,
Evert, Anne en Lut

De Buurt

di, 13 dec

14u00

Theaterworkshop Larf!

Leefgroep 3

Larf!

za, 4 feb
2017

20u

GITANE Benefietfuif t.v.v.
onze school

Zo veel mogelijk volk

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 De Buurt.
DE HANDDOEKEN
Dit weekend
 wassen Annick
 en Frank (Mowgli, Senne)

de handdoeken. Volgend weekend  is
het de beurt aan Salih en Canan (Irem ).

WAT GEBEURT ER DEZE WEEK IN DE LEEFGROEP?
Leefgroep 1 en leefgroep 2 laten De Sint langzaam binnentreden.
Leefgroep 3 gaat creatief kijken naar de wijk.
Leefgroep 4 verkent de wijk met een smartphone op zak en bekijkt de wijk vanuit een
ander perspectief.
WELKE OUDERS MAKEN DIT WEEKEND EN DE WEEK ERNA DE LEEFGROEP SCHOON?

Leefgroep 1
Leefgroep 2
Leefgroep 3
Leefgroep 4





Tijdens het weekend van 18
november
Francis en Dolly (Lily)
Rebecca en Stijn (Stan)
Eliane (Tinus)
Zou Zou en Lisa (Lucia)

Tijdens het weekend van 26
november
Rebecca en Stijn (Lina)
Mustafa en Nazli (Anil)
Kurbet en Kemal (Irem)
Frank (Olivia)

BEURTROLLERS
De soepmakers zijn op maandag: Francis (Lili) dinsdag: Barbara, op donderdag: Noortje
(Sam, Bo) en op vrijdag: Veerle (Korneel).
Op woensdag doet ? de beurtrol.
Kijk je a.u.b. even of jij beurtrol kan doen op het ?

BEURTROLLERS
8u15- 8u40
12u10- 13u30

15u35- 16u30

maandag
Anne
Sareh
Chris
Asha
Sareh
Koen
Joannes en
Mahmoud

dinsdag
Jo
Sareh
Chris
Asha
Koen en
Mahmoud
Iris (Tuur)
Joannes
Hannelore (Baziel)

donderdag
Raf
Sareh
Chris
Joannes en
Mahmoud
Sareh
Asha

vrijdag
Jo

Sareh
Angélique
Elza (Jitte)
Mieke (Nel,Klaas)

Sareh
Mieke (Fons)
Rudy (Hanne)

Sareh
Angélique
Julie (Ciska, Anton)
Memnum (Ensar,

?

Chris
Sareh
Koen en Mahmoud
Tamara (Janosh, Leander)
Asha
Pieter (Lois,Sus)

Azad)

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

Ovenschotel met
zoete aardappel, ui,
wortel en
geitenkaasje,
bulgur met linzen,
tomatenslaatje

Marokkaanse
bonenschotel,
broccoli,
komkommer met
yoghurtdip

Eitje op een bedje
spinaziepuree en een
knolselderslaatje

RIET kookt :
couscous met
paprika, wortel en
kikkererwten,
gehaktballetjes in
tomatensaus en een
slaatje van witloof,
appel en rozijntjes

DE “WIST JE DATJEs” VAN DE WEEK
"Maandag deed Team-B zijn intrede op school tijdens de 8u40 show en deelde vacatures
aan de aanwezige ouders.
Ze verschenen ook al op de leefgroepvergaderingen van LFG 3 en 4. En je zal hen nog
wel zien opduiken de komende dagen en weken.
In de gang hangen nu ook alle vacatures uit. Herken je jezelf in het beschreven profiel of
misschien je vader/moeder/lief/buurman/zus/...?
Vul dan snel de invulstrook in onderaan de vacature of laat iets weten aan Bianca of
Barbara van Team-B (aka Margo en Katrien)."
.
Dien je aanvraag voor schooltoelage nu in!
Dat gebeurt automatisch of kan via een papieren formulier of online.
Wie in de afgelopen jaren een toelage kreeg, hoeft zelfs geen nieuwe aanvraag in te
dienen. De afdeling School en Studietoelagen schrijft in de loop van het schooljaar
mensen aan met de vraag of zij ook dit jaar een toelage willen en bezorgt hen hierbij een
vooraf ingevuld formulier. Ouders moeten dit formulier enkel nog nakijken, eventueel
verbeteren en terugsturen.
Digitaal: eenvoudiger dan ooit www.studietoelagen.be
Papier: 75% korter. Ook dit formulier is sterk vereenvoudigd: vorig jaar nog 8 bladzijden,
dit jaar 1 blad recto-verso.
Je kan er eentje verkrijgen bij Jo of Katrien. Wie meer informatie zoekt of wil weten
wanneer zijn dossier aan de beurt is kan terecht op www.studietoelagen.be of kan gratis
1700 bellen.

GEZOCHT
Chris, de kokkin, vraagt wie een thermometer heeft voor de diepvries. Zij is ernaar op
zoek. Ben jij degene die haar blij maakt hiermee?

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?

● Roland en Claudia maken elke vrijdagochtend koffie. Merci. Deze week
kwamen ze elke ochtend beurtrollen. Ze haalden ook materiaal op bij dienst
feestelijkheden voor de Brede School.
●

Jean-Pierre schonk koffietassen, Mariëtte (buurvrouw) schonk de leefgroepen
appels en via Rebecca en Stijn (Stan en Lina) en Katrien en Tom (Ico, Bas) kregen
we papier om te printen.

●

Hilda H (vriendin Anne) schonk tekenpapier, een blokkendoos en een boerderij.

●

Bedankt voor de lekkere soep iedereen! Vanwege de kinderen

●

Jean-Pierre ging mee op verkeerstocht door de wijk.

●

Hillevi kwam op verhaal bij leefgroep 3 en Dieter zong met leefgroep 4. Hij
zingt om de 14 dagen ook met leefgroep 1 en 2. Joepie!! Tof!

●

Bedankt aan iedereen die naar de leefgroepvergaderingen kwam. Dit geeft de
begeleiders een warm gevoel!

●

Bedankt Angelique voor de studie. Vanwege de kinderen.

●

Kristien werkte niet alleen voor het secretariaat, maar maakte kopieën voor
leefgroep 3.

