De berichtenbrief van vrijdag 23 december 2016

DE KALENDER VAN DECEMBER/ JANUARI
za, 24 dec
- zo, 8 jan

Kerstvakantie

wo, 11 jan

VM

Zwemmen

Leefgroep 2

Strop

vr, 13 jan

NM

Zwemmen

Leefgroep 3 en 4

Van Eyck

di, 17 jan

14u00

Toneel: ‘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 Eva (Leon) en De
Buurt.
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 start na de vakantie met veel energie.
Leefgroep 2 springt met veel vreugde het nieuwe jaar in.
Leefgroep 3 vliegt vollenbak in het nieuwe jaar.
Leefgroep 4 zit boordevol goede voornemens.

WELKE OUDERS MAKEN TIJDENS DE KERSTVAKANTIE DE LEEFGROEP
SCHOON?
Leefgroep 1

Jan en Veva (Isaac en Noa)

Leefgroep 2

Zoë (Zafirah)

Leefgroep 3

Dankwa en Lawrence (Amazing)

Leefgroep 4

Gülnaz 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) /
Sibel 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)

WELKE OUDERS MAKEN NA DE KERSTVAKANTIE DE LEEFGROEP
SCHOON?
Tijdens het weekend van 14 januari
Leefgroep 1

Dolly & Francis (Lily)

Leefgroep 2

Hannelore & Boris (Achille)

Leefgroep 3

Noortje & Tom (Bo)

Leefgroep 4

Mieke & Filip (Nel)

BEURTROLLERS
 De soepmakers zijn op maandag: ? dinsdag:Barbara, op donderdag: Anke (Seppe) 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 - Mahmoud
Joannes

Raf
Sareh
Chris
Joannes &
Mahmoud
Sareh
Asha en Myriam

Jo

12u10- 13u30

Jo
Sareh
Chris
Asha en Myriam
Koen
Joannes
Sareh

Chris
Koen en Asha
Tamara (Janosh, Leander)
Mahmoud & Uta
(Lasse,Louis )

15u35- 16u30

Sareh
Angélique
Elza (Jitte)

Sareh
Mieke (Fons)
Myriam

Sareh
Angélique
Myriam

?

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 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

Spaghetti Bolognese
met tomatengroentesaus en
lamsgehakt,
paprika-salade

Pompoensoufflé,
pilaffrijst uit
Turkije, boontjes,
komkommer met
witte bonen

Gekookt eitje op
een bedje
spinaziepuree,
bloemkoolrasp en
tomaat

Riet kookt :
Winterse wokschotel
met rijst,
tofuschnitzel, rode
bietensla met appel

DE “WIST JE DATJEs” VAN DE WEEK
Jo werkt vanaf januari niet meer als brugfiguur in De Buurt. Op woensdag (om de 14
dagen), donderdag en vrijdag werkt ze wel nog in leefgroep 1. Heb je vragen, stel ze
gerust aan een begeleider of spring eens binnen op het secretariaat.
Gitane
De kaartenverkoop voor Gitane is gestart. De opbrengst van deze fuif gaat naar de
school. Hierdoor kunnen de kinderen op bosklas, boerderijklas, uitstappen,... kan het
gebouw worden opgeknapt en verbouwd, en zo veel meer.
Per gezin krijgen jullie een envelop met 5 tickets om te verkopen. Dit wordt
meegegeven met het oudste kind via de agenda of berichtenmap,... Wij hopen dat jullie
zoveel mogelijk tickets verkopen en zo veel mogelijk mensen overtuigen om mee te
komen dansen en feesten in De Vooruit. Prijs per ticket is 7 euro.
Heb je al de tickets verkocht en wil je er nog meer verkopen? Vraag extra tickets en
schouderklopjes aan Johannes of Judith. Alvast ontzettend bedankt!
Weet jij nog een plek om een affiche te hangen, neem gerust een affiche mee in de inkom
of vraag er nog één aan Johannes of Judith.

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?
●
●
●
●
●

●
●
●

Nadire (Ileysu), Noortje (Bo, Sam) en Myriam hielpen mee bij de luizencontrole
van leefgroep 3.
Pieter ( Louis, Sus) en Mahmoud gingen nog eens mee zwemmen.
Katrien ( stagiair) leerde de kinderen van leefgroep 3 creatief zijn met foto’s.
Claudia reed naar het containerpark tezamen met Mahmoud.
Elza ( Jitte) liet de affiches, flyers en tickets van de Gitanefuif drukken en ging
deze rondbrengen bij de verschillende scholen. Judith d eed alle communicatie
met de grafisch vormgever Mathias Timmermans voor het ontwerp van de
affiche. Johannes zal de tickets verdelen om te kunnen verkopen.
Pieter ( Sus, Louis), Tom ( Bo) en Els (Mong, Flo) komen alvast gezellig mee spelen
morgenmiddag in leefgroep 3.
Griet heeft haar laatste week stage als ION-begeleider erop zitten. We zullen
haar missen!
Myriam maakte heel mooie foto’s voor leefgroep 2.

