De berichtenbrief van vrijdag 9 december 2016

DE KALENDER VAN DECEMBER/ JANUARI
di, 13 dec

8u30

Scholenbezoekenronde

Ouders van kinderen
°2015

Start Mozaiek

di, 13 dec

14u00

Theaterworkshop Larf!

Leefgroep 3

Larf!

di, 13 dec

20u00

Leefgroepvergadering

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, 24 dec
- zo, 8 dec

Kerstvakantie

wo, 11 jan

VM

Zwemmen

Leefgroep 2

Strop

vr, 13 jan

NM

Zwemmen

Leefgroep 3 en 4

Van Eyck

di, 17 jan

14u00

Het meisje met de gele jas

Leefgroep 1

De Buurt

do, 19 jan

20u

Infoavond

Ouders van kinderen
°2015

De Buurt

do, 19 jan

20u

Leefgroepvergadering

Leefgroep 3

De Buurt

ma, 23 jan

20u

Stuurgroep

Leden en
geïnteresseerden

De Buurt

wo, 25 jan

VM

Zwemmen

Leefgroep 2

Strop

do, 26 jan

VM

Zwemmen

Leefgroep 1

Van Eyck

vr, 27 jan

Start aanmeldingsperiode

vr, 27 jan

Facultatieve vrije dag

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 Steven (Anaïs) Gülnaz
(Selin), Valerie (Julia en Mira) en De Buurt.

 



DE HANDDOEKEN
Dit weekend

wassen Hasibe

en Ali (Cigdem) de handdoeken. Volgend weekend  is het de
beurt aan Niels en Uta (Lasse). Tijdens de kerstvakantie wassen Deborah en Rupert
(Oscar)

de handdoeken.

WAT GEBEURT ER DEZE WEEK IN DE LEEFGROEP?
Leefgroep 1 oefent de nieuwjaarswensen in.
Leefgroep 2 werkt heel hard aan de nieuwjaarsbrief.
Leefgroep 3 oefent nog een weekje in met heel veel zin
Leefgroep 4 proeft al de kerstsfeer en oefent vredevol en vreugdevol in.
WELKE OUDERS MAKEN DIT WEEKEND EN DE WEEK ERNA DE
LEEFGROEP SCHOON?

Tijdens het weekend van 11
december
Leefgroep 1
Leefgroep 2
Leefgroep 3
Leefgroep 4

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

Tijdens het weekend van 18
december
Francis en Dolly (Lili)
Boris en Hannelore (Achille)
Noortje en Tom (Bo)
Mieke en Filip (Nel)

TIJDENS DE KERSTVAKANTIE
Leefgroep 1

Jan en Veva (Isaac en Noa)

Leefgroep 2

Zoë (Zafirah)

Leefgroep 3

Dankwa en Lawrence (Amazing)

Leefgroep 4

Gulnaz en Aydin (Selin)
Els en Frank (Flo)

Keuken
opruimen en
poetsen (in
afspraak met
Chris Nolf)

Ramen
binnenkant en
buitenkant
LG 1, LG2

Witte kasten in
het schuurtje
afwassen

Ramen LG 3
binnenkant en
buitenkant

Ramen LG 4
binnenkant en
buitenkant
(2 personen)

Belkiz en
Dervis (Yasin)/
Hava en Mevlit

Valeria Aiub

Elif en
Mehmed

Tamara en
Dieter (Janosh)

Frank of
Kristel (Titus)
Lief en Wim

(Ildem)

(Viktoria) /

Darina en
Baykan (Zeynep)

(Kayra)

(Josse & Wout)

DE “WIST JE DATJEs” VAN DE WEEK
Ze zijn er weer. De luizen. Controleer je je kind op luizen en behandel je indien nodig?

BEURTROLLERS
De soepmakers zijn op maandag: Fien (Marie-Lou,Rosanne) dinsdag: Barbara, op donderdag:
Noortje (Sam, Bo) en op vrijdag: Veerle (Korneel).
Op woensdag doet Els (Flo) de beurtrol.
BEURTROLLE
RS
8u15- 8u40

maandag

dinsdag

donderdag

vrijdag

Sareh
Chris
Asha en Myriam
Sareh
Koen
Joannes

Raf
Sareh
Chris
Joannes
Sareh
Asha en Myriam

Jo

12u10- 13u30

Jo
Sareh
Chris
Asha en Iris (Tuur)
Koen
Joannes
Sareh

15u35- 16u30

Sareh
Angélique

Sareh
Mieke (Fons)

Sareh
Angélique

Dolly (Lily)

Chris
Koen en ?
Tamara (Janosh, Leander)
Asha

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

Pompoencurry,
bulgur met linzen,
boontjes en peultjes
met feta en tomaten

Kip zoet-zuur
met veel groenten
en sojascheuten,
rijst, sla met
avocado

Puree van oranje
linzen met wortel in
de appelsien, quinoa
met rozijntjes,
broccoli en
aziatische koolsla

Riet kookt :
spinaziepuree,
gepaneerde
kabeljauw met
kruidendip,
wortel-knolseldersla

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 kwamen elke ochtend naar school om gemachtigd opzichter
te spelen, deden boodschappen en schonken tassen
● Roland en Claudia v oor het klaarzetten van hapjes en drank en voor het snijden
van fruit te snijden voor leefgroep 3 en 4.
● Griet ( stagiair) als invallende middagbeurtroller.
● Margo ( Ilias, Mingus) ontwierp enkele tekeningen voor een nieuwe tekst over de
werking van de school.
● De tuutjesboom was dit jaar weer fantastisch dankzij Dieter, Johannes, Jo,
Hillevi, Raf, Judith, Filip (Anton, Ciska), Sven (Jitte), Mieke (Klaas, Nel), Francis
(Lily), Mich (Maurice), Pieter (Sus, Louis), Fien ( Rosanne, Marie-Lou), Els (Flo,)Mowgli,
Selin, Ciska, Jonas, Janosh, Jitte, Hanne, Gust, Flo, Jesse, Olivia,
Marie-Lou, Ico, Bas, Ensar, Lily, Azad, Kato, Tine, Rosanne, Maurice,
Mong, Leander, Klaas, Ildem, Ilayda, Anton. Hun concert bracht 250 euro op
voor de bosklas.
● Deborah ( Oscar) controleerde de vierde leefgroep op luizen.
● Sint, Christella en hun pieten kwamen op bezoek. Bedankt aan Hein, Chris,
Tamara (Janosh, Leander), Mariëtte, Henri, Catharina ( Issaïah), Josse en ZsaZsa om de dag mee vorm te geven.
● Hava en Tuncay ( Hasan) zorgden voor de vitamientjes op 5 december.
● Jean-Pierre zat op de rode vertelstoel op woensdag in leefgroep 3.
● Frank ( Mong, Flo) ging mee op slakkiemon jacht.
● Chris schonk een theekan aan leefgroep 3 en Anne een basketbal aan lfgr 4..
● De oma van Cezar haalde een hobbelpaard op in Aalter.
● Ben (Gust) ging samen met een aantal vierde leefgroepers zwerfkunst plaatsen in
de wijk.
● Nadire ( Ileysu) kwam lezen in de derde leefgroep.

Goed nieuws! Vanaf december start de Wijkwerf op in
Sluizeken-Tolhuis-Ham. Hierdoor kunnen bewoners hun woning goedkoper
laten isoleren en de werken vlot laten opvolgen.
Samen isoleren en zo kosten en zorgen sparen !!
Wijkwerf, een initiatief van de energiecoöperatie EnerGent, gaat in Gent van
wijk naar wijk om er mensen te motiveren om samen hun woningen beter te
isoleren. Door het samen te doen, kan je immers kosten en zorgen uitsparen. Na
de succesvolle Wijkwerf in Macharius-Heirnis (met meer dan 50 uitgevoerde
renovaties), is nu de wijk Sluizeken – Tolhuis – Ham aan de buurt!
Deze tweede Wijkwerf loopt van december 2016 tot juli 2017.
Hoe werkt het?
Het Wijkwerf-team selecteert betrouwbare aannemers die tegen afgesproken
gunstige prijzen isolatiewerken uitvoeren (dak, zoldervloer of gevel), glas
vervangen of zonnepanelen plaatsen. Bovendien kent ze alle vergunnings- en
subsidieregels uit het hoofd. De Wijkwerf-coördinator van EnerGent (Jeroen
Baets) volgt alles op en garandeert vlotte opvolging & kwaliteit van de

uitgevoerde werken. Partners Turkse Unie, Gezinsbond en Gents MilieuFront
staan mee achter het project. Het Buurtcentrum van het Godshuishammeke
faciliteert de actie. De Wijkwerf wordt ondersteund door Stad Gent.
Meer info:
Eerste info-avond: om 20u op woensdag 07/12/2016, te Buurtcentrum
Sluizeken, Godshuishammeke.
Tweede info-avond: om 19u30 op maandag 23/01/2017 in de Turkse Unie,
Godshuishammeke,
Website: www.energent.be
Contact: wijkwerf@energent.be of bel 0468/286.123

GEZOCHT
Vera is op zoek naar een paar wandelbottines (maat 29) voor haar kleinzoon
Milan. Dit om een weekje te kunnen ravotten, wandelen in de Ardennen tussen
kerst en nieuwjaar. Je kan haar bereiken via vera.vr@skynet.be
Sareh is op zoek naar een damesfiets. Haar oude fiets is kapot.

