De berichtenbrief van donderdag 26 januari 2017

DE KALENDER VAN FEBRUARI
do, 2 feb

15u50-17u50

za, 4 feb
2017

20u

ma, 6 feb

19u

VL.O.M rvb

Anne, Evert, Lut,
Tim, Johannes,
Margo en Katrien

De Weide te
Erpe-Mere

di, 7 feb

10u

Toneel Plock

Leefgroep 2

Kopergieterij

wo, 98 feb

VM

Zwemmen

Leefgroep 2

Strop

vr, 10 feb

NM

Zwemmen

Leefgroep 3 en 4

Van Eyck

vr, 10 feb

19u

Kennismakingsetentje

Ouders leefgroep 1
en 2 en begeleiders

De Buurt

ma, 13 feb

20u

Stuurgroep

Stuurgroepleden

De Buurt

wo, 15 feb

10u30

Toneel: Visjes in je neus.

Leefgroep 1

De Centrale

do, 16 feb

20u

Leefgroepvergadering

Leefgroep 1

De Buurt

ma, 20 feb

19u

Vormingsmoment

Begeleiders

Hogeweg (Ann)

di, 21 feb

NM

Senioren: carnaval

Leefgroep 1

Tempelhof

wo, 22 feb

VM

Zwemmen

Leefgroep 2

Strop

do, 23 feb

VM

Zwemmen

Leefgroep 1

Strop

do, 23 feb

20u

Stuurgroep

Stuurgroepleden en
geïnteresseerden

Katrien,
Snoekstraat 102

vr, 24 feb

VM

Carnaval

Iedereen

De Buurt

vr, 24 feb

NM

Zwemmen

Leefgroep 3 en 4

Van Eyck

za, 25 febzo 5 ma

Vormingsmoment

Begeleiders

GITANE Benefietfuif
t.v.v. onze school

Zo veel mogelijk
volk

De Buurt
Balzaal, Vooruit

Krokusvakantie

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 Noortje (Bo, Sam) en
De Buurt.



DE HANDDOEKEN
Dit weekend

wassen Kristel & Frank (Titus) de handdoeken. Het weekend erna is het de
beurt aan Nele & Bart (Jonas)
WAT GEBEURT ER DEZE WEEK IN DE LEEFGROEP?
Leefgroep 1 werkt ervaringsgericht en gaat dieper in op de interesses van de kinderen.
Leefgroep 2 ontdekt de wereld van de draken.
Leefgroep 3-kinderen duiken met de neus in de boeken en worden zelf de schrijvers.
Leefgroep 4 maakt prototypes van hun uitvindingen.
WELKE OUDERS MAKEN DIT WEEKEND EN HET VOLGEND WEEKEND DE LEEFGROEP
SCHOON?

Leefgroep 1

Tijdens het weekend van 28
januari

Tijdens het weekend van 4 februari

Hannelore & Norman

Veva & Jan (Idriss)

(Baziel)

Leefgroep 2

Gökül & Ercan (Cenk)

Gökül & Ercan (Cenk)

Leefgroep 3

Mieke & Filip (Nel)

Sien & Joachim  (Robbe)

Leefgroep 4

Canan & Salih (Irem K.)

Lieve & Wim (Josse & Wout)

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


BEURTROLLERS

8u15- 8u40
12u10- 13u30

15u35- 16u30

maandag
Anne
Sareh
Chris
Asha en Myriam
Sareh
Joannes
Alireza

dinsdag
Eva
Sareh
Chris
Asha en Myriam
Joannes
Alireza
Sareh
Iris (Tuur)

donderdag
Raf
Sareh
Chris
Joannes
Sareh
Alireza
Asha en Myriam

vrijdag
Jo
Roland/Claudia
Chris
Asha
Tamara (Janosh, Leander)
Pieter (Louis, Sus)
Mahmoud

Sareh
Angélique

Sareh
Rudy  (Hanne)
Myriam

Sareh
Angélique
Julie (Ciska, Anton)

?

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
Pastavlinders met
kabeljauw,
gerookte zalm,
wortel en venkel,
komkommer en
paprika

dinsdag
Kalkoenstoofvlees
met prei,
bamboescheuten
en kokosmelk,
tomaat met vanille

donderdag
Rijstkaaskroketjes,
broccoli en Griekse
sla

vrijdag
Veggie vol au vent
zonder vent maar
met bloemkool,
wortel en erwtjes,
paprikasalade

DE “WIST JE DATJEs” VAN DE WEEK
De oude website is 6 jaar oud, dus tijd voor een nieuwe website. Klik hier!
Wij zijn in verwachting van een nieuwe lay-out van de berichtenbrief. Heb je tips of
ideeën (bijv. welke informatie zou je graag krijgen)? Geef het ons gerust door. Spring
even binnen op het secretariaat of stuur een mailtje naar: cobuurt@proximus.be
Hoe kan je De Buurt steunen? Je kan het in het lang en het breed lezen in de brief die je
kind vandaag meekreeg. Je kan ook de infographic bekijken: dezelfde info, maar kort en
bondig in beeld gebracht door Margo (Ilias en Mingus).
Joepie, gewonnen! Jo en Bart vroegen een subsidie aan bij DYNAMO III en hun dossier
‘Toneel met kleuters en senioren’ viel binnen de prijzen. Zij ontvangen 1250 euro
waardoor dit project met de senioren noch de ouders, noch De Buurt, noch het Tempelhof
geld zal kosten. Proficiat!
Filmochtend tijdens de 8u40-show: wees op tijd. Immo Moniek heeft huis nr. 4
verhuurd aan Cinema Sareh. Een ontroerende hartverwarmende familiefilm! Breng je
zakdoek mee.

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?
●
●
●
●
●
●

●

Sofie (Marthe) die steeds voor leuke ideetjes zorgt.
Hannelore (Cezar) en Jan (Seppe) die de opruimwoede van Bart en Jo
ondersteunen en leefgroep 1 voorzien van een extra rij kasten.
Claudia die de berichtenbrief wekelijks kopieert en verdeelt
De buurvrouw voor al het lekkers voor de kinderen.
Roland om de lampen terug te doen branden.
Leefgroep drie bedankt alle mensen die aanwezig waren op de
leefgroepvergadering. Ook een merci aan iedereen die een seintje gaf, maar toch
niet aanwezig kon zijn.
De vrijwilligers die ook in 2017 weer van de partij zijn. Hun foto in de inkomhal
al gezien?

