De berichtenbrief van vrijdag 13 januari 2017



DE KALENDER VAN JANUARI en FEBRUARI
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 De Buurt
°2015

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 vanaf 12u

vr, 27 jan

Facultatieve vrije dag

za, 4 feb
2017

20u

do, 2 feb

15u50-17u Vormingsmoment
50

Begeleiders

De Buurt

di, 6 feb

20 u

VL.O.M rvb

Anne, Evert, Lut,
Tim, Johannes,
Katrien

De Weide te
Erpe-Mere

ma, 13 feb

20u

Stuurgroep

Stuurgroepleden

Nog af te spreken

ma, 20 feb

19u

Vormingsmoment

Begeleiders

Hogeweg (Ann)

do, 23 feb

20u

Stuurgroep

Stuurgroepleden

Nog af te spreken

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 Eliane (Tinus, Loes),
Valerie ( Julia en Mira) en De Buurt.
DE HANDDOEKEN
Tijdens

de kerstvakantie wast Frank (Olivia) de handdoeken. Het weekend na de vakantie is
het de beurt aan Mieke & Filip (Nel, Klaas).

WAT GEBEURT ER DEZE WEEK IN DE LEEFGROEP?
Leefgroep 1 geniet van elkaar en speelt met licht en donker.
Leefgroep 2 kiest een nieuw project rarara...
Leefgroep 3 oefent nog wat in en kiest een nieuw project.
Leefgroep 4 oefent nog een weekje in.
WELKE OUDERS MAKEN DIT WEEKEND EN HET VOLGEND WEEKEND DE LEEFGROEP
SCHOON?





BEURTROLLERS

8u15- 8u40

Tijdens het weekend van 14
januari

Tijdens het weekend van 21 januari

Leefgroep 1

Dolly & Francis (Lily)

Fien & Hannes (Marie Lou)

Leefgroep 2

Hannelore & Boris (Achille)

Catharina & Recai (Issaïah)

Leefgroep 3

Noortje & Tom (Bo)

Mieke & Filip (Nel)

Leefgroep 4

Mieke & Filip (Nel)

Elza & Sven (Jitte)

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

12u10- 13u30

Chris
Asha en Myriam
Sareh
Koen
Joannes

15u35- 16u30

Sareh
Angélique

dinsdag
Eva
Sareh
Chris
Asha en Myriam
Koen
Joannes
Sareh

donderdag
Raf
Sareh
Chris
Joannes
Sareh
Asha en Myriam

vrijdag

Sareh
Rudy (Hanne)
Myriam

Sareh
Angélique
Julie (Ciska, Anton)

?

Jo
Chris
Koen en Asha
Tamara (Janosh, Leander)
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 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

Bulgur met
pompoencurrysaus,
broccoli en
Mexicaanse salade

Hutsepot met
kippenworst,
maïs met
komkommersla

Groentecake met
wortel en paprika,
witloofslaatje

Wortelpuree met
kabeljauwfilet,
venkel met appel

DE “WIST JE DATJEs” VAN DE WEEK
Bij deze berichtenbrief krijg je een frigo-bericht: een informatiebrief die je aan je frigo
kunt hangen, zodat je de belangrijke informatie voor het 2de en 3de trimester niet uit het
oog verliest: de contactgegevens, de vakantiedagen, de schooluren, het overzicht van de
personeelsleden,...
GEZOCHT:
Overschotjes van kleine tegeltjes (faiences) die we zullen gebruiken om het amfitheater
te herstellen. Alle kleine restjes zijn welkom.
We willen graag een geefkast maken. We zijn op zoek naar een klein kastje zonder
deuren die in de gang kan staan.
Correctie:
Er waren enkele foutjes in het adressenboekje geslopen en die zijn dankzij Nele (Jonas,
Luna) ontdekt. Hierna volgen de juiste e-mailadressen:
Tizeta, mama Eliana, lfgr 2: tisetasahle@hotmail.com
Lucia, mama Dalia, lfgr 2: chinkicheinli@hotmail.com
Wille, papa Loes, lfgr 2: emmanuel@sgrdender.be
Eva, mama Leon & begeleidster lfgr 2: eva.buysse@debuurt.be

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?
●

●
●

●
●
●

●
●
●
●

Claudia en Roland schonken speelgoed en boekjes voor de 1ste en 2de leefgroep
en kopjes voor de keuken. Een grote merci.
Ruud (Anne) deed boodschappen voor klusjes en onderhoud.
Het feest op 23 december was een succes dankzij Claudia, Roland, Kristien,
Joannes, Tim ( Mira, Julia), Rudy (Hanne), Judith, Ann, Mahmoud, Anja (Ito), Nadiré
(Ileysu) en Jo.
Hemen en Koen (vrijwilligers) namen klusjes voor hun rekening.
Pieter (Sus en Louis) bracht fäiences mee (gekleurde tegeltjes) om het amfitheater te
kunnen herstellen.
Dirk schonk kopjes, glazen en faiences.
Nadiré ( Ileysu) hielp mee bij de luizencontrole én het lezen in leefgroep 3.
Noortje (Bo) kwam vertellen op de rode vertelstoel.
Steven (Anaïs) is de Italiaanse nieuwe postbode in de 8u40-show: Stefano!
Dank aan Nele (Jonas, Luna) om een takenlijst voor Gitane op te hangen, dank aan
iedereen die al een taak opneemt en alvast aan degenen die de laatste gaatjes
vullen.

