De berichtenbrief van vrijdag 16 december 2016

DE KALENDER VAN DECEMBER/ JANUARI
vr, 16 dec

NM

Zwemmen

Leefgroep 3 en 4

Van Eyck

wo, 21 dec

18u30

Vormingsmoment: thuistaal
valoriseren en inzetten

Begeleiders

Bij Judith

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
wo, 11 jan
do, 12 jan

Kerstvakantie
VM
10u

Zwemmen

Leefgroep 2

Strop

Theaterworkshop Larf!

Leefgroep 3

Larf!

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 Kristien (vrijwilligster)
en De Buurt.






DE HANDDOEKEN
Dit weekend
 
wassen Niels en Uta (Lasse) de handdoeken.. Tijdens de kerstvakantie

wassen Deborah en Rupert (Oscar) de handdoeken. Het weekend na de vakantie is
het de beurt aan Frank (Olivia).
WAT GEBEURT ER DEZE WEEK IN DE LEEFGROEP?
Leefgroep 1 werkt hard aan de nieuwjaarsbrief.
Leefgroep 2 laat de kerstsfeer binnen.
Leefgroep 3 droomt over het nieuwe jaar.
Leefgroep 4 zit volop in kerststemming.
WELKE OUDERS MAKEN DIT WEEKEND DE LEEFGROEP SCHOON?

Leefgroep 1
Leefgroep 2
Leefgroep 3
Leefgroep 4

Tijdens het weekend van 18 december
Dieter en Rebecca (Madelief)
Wille (Tinus)
Dervis en Belgin (Yasin)
Sven en Elza (Jitte)

WIE MAAKT ER TIJDENS DE KERSTVAKANTIE SCHOON?
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)

Belgin 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)

BEURTROLLERS
De soepmakers zijn op maandag: Sofie (Marthe,Rosanne) dinsdag: ? of Barbara, op
donderdag: Noortje (Sam, Bo) en op vrijdag: Veerle (Korneel).
Op woensdag doet Anneleen (Dao) de beurtrol.


BEURTROLLE
RS
8u15- 8u40
12u10- 13u30

15u35- 16u30

maandag

dinsdag

donderdag

vrijdag

Sareh
Anne
Chris
Asha en Myriam
Sareh
Koen
Joannes en
Mahmoud

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

Raf
Sareh
Chris
Joannes &
Mahmoud
Sareh
Asha en Myriam

Jo

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

Sareh
Rudy (Hanne)

Sareh
Angélique

?

Koen en
Tamara (Janosh, Leander)
Asha
Pieter (Louis,Sus)
Mahmoud

(Baziel,Cezar)

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
lamsgehakt,
broccoli en
aardappelen,
komkommer met
mais

Paprika gevuld
met bulgur,
wortel en
savooikool,
bloemkoolrasp

Wraps met spinazie
en feta, worteltjes,
tomaten en
knolseldersla

Frietjes, omelet met
kaas en paprika, veel
rauwkost, mayo,
cocktail en
kruidensojasausje

DE “WIST JE DATJEs” VAN DE WEEK

Je bent van harte welkom op het Warm Winterfeest op zaterdag 17 december
2016. Kom tussen 17 en 20 uur naar Buurtcentrum Sluizeken, Godshuishammeke
20 en geniet van veel warme gezelligheid.
Die avond verwennen mensen uit verschillende buurtorganisaties grote en kleine
bezoekers met lekkere hapjes, warme drankjes en toffe kinderanimatie. Ook nog
op het programma: muziek, gratis drankjes tussen 17.30 en 18.30 uur en vooral
véél leuke burenbabbels.
De wijk bruist van bewoners en organisaties die zich inzetten voor hun buren of
hun wijk. Ook het Winterfeest is daar een mooi voorbeeld van: u steunt er
verschillende goede doelen uit de wijk mee. Allemaal samen gaan we voor een
warm Sluizeken.
Kom dus zeker eens langs en breng je buren mee!
Wie is wie?
Het eerste trimester is achter de rug. Ken je intussen de personeelsleden, de
vrijwilligers en de stuurgroepleden?
Doe de proef op de som: de foto’s van al deze mensen hangt uit in de gang. Hun
namen staan eronder. Ken je hen allemaal? En… na januari komen er bij de
vrijwilligers nog namen en foto’s bij: Clara en Alexandra.
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?
●

De breakdance battle was geslaagd dankzij Maurice die het superidee had,
Marieke en Mich (Maurice) die de battle organiseerden. Danshuis de Ingang die
Yolan en zijn groep een heuse battle lieten opvoeren en ons allemaal met
verstomming deden staan.

●

Hannelore (Achille) waste de handdoeken

●

Sareh maakte drie fotocollages: één van de personeelsleden, één van de
vrijwilligers en één van de stuurgroepleden.

