De berichtenbrief van vrijdag 2 december 2016

DE KALENDER VAN DECEMBER
vr, 2 dec

NM

Zwemmen

Leefgroep 3 en 4

Van Eyck

ma, 5 dec

VM

De Sint

Iedereen

De Buurt

wo, 7 dec

19u30

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

vr, 9 dec

15u00

Breakdance battle (zie lager)

Iedereen

Schuurtje

di, 13 dec

8u40

Scholenbezoekenronde

Ouders van kinderen
° 2015

Start Mozaiek

di, 13 dec

14u00

Theaterworkshop Larf!

Leefgroep 3

Larf!

di, 13 dec

20u00

Leefgroepvergadering leefgroep 2

Leefgroep 2

De Buurt

wo, 14 dec

VM

Zwemmen

Leefgroep 2

Strop

vr, 16 dec

NM

Zwemmen

Leefgroep 3 en 4

Van Eyck

do, 22 dec

20u00

Bouwplanteam

Leden en geïnteresseerden

De Buurt

vrij, 23 dec

15u4017u30

Afsluitingsfeest eerste trimester met
lekkere drankjes en worstenbak:
kippenworst, boerenworst (gemengd
gehakt), vegetarisch

Iedereen

De Buurt

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 Christophe en Anja
(Ito) en De Buurt.



DE HANDDOEKEN
Dit weekend
 wassen Yilmaz en Dilek (Mühammed)
 de handdoeken. Volgend weekend  is het
de beurt aan Hasibe en Ali (Cigdem).
WAT GEBEURT ER DEZE WEEK IN DE LEEFGROEP?
Leefgroep 1 ontvangt de Sint en denkt langzaamaan aan eindejaar.
Leefgroep 2 geniet na van de Sint.
Leefgroep 3 gaat tonen aan de Sint hoe flink ze kunnen inoefenen.
Leefgroep 4 gaat aan de slag zonder afval en oefent in.

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

Leefgroep 1
Leefgroep 2
Leefgroep 3
Leefgroep 4




BEURTROLLERS
8u15- 8u40
12u10- 13u30

15u35- 16u30

Tijdens het weekend van 4
december

Tijdens het weekend van 11
december

Jan en Veva (Isaac, Noah)
Recai en Catharina (Issaïah)
Fien en Hannes (Rosanne)
Lisa en Zou Zou (Lucia)

Rebecca en Dieter (Madelief)
Lien (Lena)
Kobe en Ursula (Maya)
Ciska (Julie)

BEURTROLLERS
De soepmakers

zijn op maandag: Sofie (Marthe) dinsdag: Barbara, op donderdag: Noortje
(Sam, Bo) en op vrijdag: Veerle (Korneel).
Op woensdag doet Anneleen (Dao) de beurtrol.
maandag
Anne
Sareh
Chris
Asha en Myriam
Sareh
Koen & Mahmoud
Joannes

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

Sareh
Angélique
Elza (Jitte)

Sareh
Rudy (Hanne)

donderdag
Raf
Sareh
Chris
Joannes
Mahmoud
Sareh
Asha en Myriam

vrijdag

Sareh
Angélique

?

Jo
Chris
Koen en Mahmoud
Tamara (Janosh,
Leander)

Asha en Pieter
(Louis,Sus)

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

Volkorenvlinders
met kaassaus,
bloemkool en
kalkoenblokjes,
tomaten-paprikasla

Zoete-aardappelfrietjes, couscous
met erwtjes en
broccoli,
witloofsla

Wortelpuree met
kaasomelet,
ijsbergsla met zwarte
bonen

Spaghetti
Bolognaise, gruyère
of parmezzano,
komkommer

BREAKDANCE BATTLE
Vrijdag 9 december om 15u00 kan je breakdancen in De Buurt. Per leefgroep battelen
(= dansen) de kinderen op breakdancemuziek. Als volwassene kan je ook meedoen.
Schrijf je naam op de lijst in de gang of mail naar jo@debuurt.be.
Je wint zeker de vette prijs!

DE “WIST JE DATJEs” VAN DE WEEK
De beurtrol voor en na de schooluren
De ochtendbeurtrol start om 8u15. De avondbeurtrol eindigt om 16u30. Kan ELKE ouder
zich a.u.b. aan deze uren houden? Het is niet fijn voor de beurtroller indien die elke dag
langer op school moet blijven.
Fietsen kunnen niet op school geplaatst worden. Geef je kind a.u.b. een slot mee, zodat
de fiets in de fietsstalling kan vastgemaakt worden.

NIEUW
●

Was het de sint of de ooievaar? In ieder geval kreeg de familie
Walschaerts-Domingo een heel mooi cadeautje: Maria, geboren op 22/11/2016,
zusje van Maurice en Martha. Een heel dikke proficiat.

●

De sint of de ooievaar was toch in de buurt en ging dus ook even langs bij
Lawrence en Dankwa. Zij kregen er een dochter bij, geboren op 25/11/2016;
Faithful, zusje van Amazing, Everlasting en Nobel.

DE ONZICHTBARE RUBRIEK
Er gebeurt veel in de school, dat zie je. Maar er gebeurt ook veel dat je niet ziet! We
zetten deze week HEEL VEEL MENSEN in de kijker! Zo véél hulp kregen we:
●
●
●
●
●

●
●

Özlem (Osman), zij stelde onzichtbare goede daden, maar wil dan ook nog dat ze
onzichtbaar blijven.
Margo (Ilias) ging mee afval ruimen in de wijk samen met vierde leefgroepers.
Bob kwam meehelpen om van zwerfvuil en ander afval dat in onze wijk te
vinden is, prachtige steden te vormen.
Elif (Kayra) schonk handschoenen aan de vierde leefgroep opdat ze toch op een
hygiënische wijze het vuil konden aanraken.
We zetten onze vrijwilligers ook nog graag eens in de kijker:
Asha, want zij komt nauwgezet elke week vier middagbeurtrollen opnemen
Kristien, want zij komt drie voormiddagen secretariaatswerk en administratief
werk voor de leefgroep opnemen én helpt mee bij het opruimen van de kelder
Joannes, voor de middagbeurtrollen en de ondersteuning in het secretariaat en
1001 kleine zaken.
Alireza, Koen en Mahmoud voor de kleine klusjes en de beurtrollen
Barbara, Sonia, Kris, Riet en Chris de keukenprinsessen
Jean-Pierre, Angélique, Tania en Myriam voor de ondersteuning in lf 1, 2 en 3.
Darina (Zeynep, Melissa) voor het snijden van het fruit voor lfgr 3 en 4 en voor de
ondersteuning in leefgroep 2.
Alexandra ( vrijwilligster) sneed samen met Claudia op maandag groenten en fruit
voor de 3de & 4de leefgroep.
Roland en Claudia kwamen elke ochtend naar school om gemachtigd opzichter
te spelen. Ze zetten ook steeds het zaaltje klaar voor vergaderingen en verzorgen
de hapjes.

● Claudia reed naar het containerpark samen met Rudy (Hanne) en Steven (Anaïs)
●
●
●
●
●
●

●
●
●

Sofie (Marthe) maakte maandag lekkere soep.
Margo (Ilias, Mingus) sprong maandagmiddag in bij de beurtrollers.
Stef ( Conan) en Kurbet ( Irem, Ayshe) letten op de kinderen op woensdagmiddag
voor de turnles.
Pieter ( Sus, Louis) gaat mee zwemmen met leefgroep 3. Hij kwam ook helpen bij
het project. Ook Eliane ( Tinus, Loes), Karolien ( Louis, Sus) kwamen ondersteunen.
Margo ( Ilias, Mingus) zette haar talent in en hielp de derde leefgroep met de foto’s
en het drukwerk. Bart ( Luna, Jonas) zorgde voor een kleurrijke kaart van de wijk.
Jo, Koen, Mahmoud en Kris zorgden voor een fris en gezellig zorglokaal en het
kopielokaal werd georganiseerd. Ben je op zoek naar het zorglokaal in de derde
leefgroep … het is gegroeid!
Kristien, Koen, Jo, Mahmoud, Alireza, Dieter en Kris ruimden de kelder op.
Plots is ook daar ruimte, wow !
Nonna ( oma van Marthe) ging mee met de tweede leefgroep naar het toneel
Babbelet.
Judith, Johannes, Nele en Bart ( Jona, Luna), Elza en Sven ( Jitte), Frank ( Olivia)
kwamen samen om de Gitanefuif voor te bereiden.

