De berichtenbrief van vrijdag 3/2/ 2017

DE KALENDER VAN FEBRUARI
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, 8 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
rvb van De Muze

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

Bij 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

GITANE Benefietfuif
t.v.v. onze school

Zo veel mogelijk
volk

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 De Buurt.



DE HANDDOEKEN
Dit weekend

wassen Kristel en Frank (Titus) de handdoeken. Het weekend erna is het de
beurt aan Özlem en Abdil (Osman).
WAT GEBEURT ER DEZE WEEK IN DE LEEFGROEP?
Leefgroep 1 verdiept zich verder in de dozen.
Leefgroep 2 verliest zich helemaal in de wereld van de draken.
Leefgroep 3 hun fantasie slaat op hol.
Leefgroep 4 legt de laatste hand aan hun uitvindingen.
WELKE OUDERS MAKEN DIT WEEKEND EN HET VOLGEND WEEKEND DE LEEFGROEP
SCHOON?
Tijdens het weekend van 4
februari

Tijdens het weekend van 11 februari

Leefgroep 1

Veva & Jan (Idriss)

Anneleen (Dao)

Leefgroep 2

Gökül & Ercan (Cenk)

Dankwa en Lawrence (Noble)

Leefgroep 3

Sien & Joachim  (Robbe)

Ben en Eva (Tine)

Leefgroep 4

Lieve & Wim (Josse & Wout)

Nadya en Aleks (Nisanur)

BEURTROLLERS
De soepmakers zijn op maandag: ? of Claudia, dinsdag:Barbara, op donderdag: Anke (Seppe)
en op vrijdag:Veerle (Korneel)
BEURTROLLERS

8u15- 8u40
12u10- 13u30

15u35- 16u30

maandag
Anne
Sareh
Chris
Asha en
Myriam
Iris (Tuur)
Joannes &
Alireza

dinsdag
Eva
Sareh
Chris
Asha &
Myriam
Joannes &
Alireza
Sareh

Sareh
Angélique

Sareh
Mieke  (Fons)
Myriam

woensdag
Sareh
Judith

?

donderdag
Raf
Sareh
Chris
Joannes &
Alireza
Asha & Myriam

vrijdag
Jo
Roland/Claudia
Chris
Asha & Uta (Louis,
Lasse)

Tamara (Janosh,
Leander) &

Mahmoud
Sareh
Sareh
Angélique
Jana en Maxime

?

(studenten)

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

Moussaka met
lamsgehakt, veel
groenten,
schapenkaas en
komkommerslaatje

Mafé: Senegalees
stoofpotje
wintergroenten en
pindakaas,
tomatensalade

Veggieballetjes in
tomaten-groentensaus met pasta en
bloemkoolrasp

Mediterrane tortilla:
Spaanse omelet met
aardappel, erwtjes
en paprika

DE “WIST JE DATJEs” VAN DE WEEK
De Gitane fuif gaat zaterdag door! Je hebt nog 2 dagen om al je kaarten te verkopen.
De opbrengst is voor De Buurt. Dat motiveert toch wel om je kaarten te verkopen, hetzij
als toegangskaart voor de Gitane fuif, hetzij als steunkaart voor onze school. Dankjewel!
De oude website is 6 jaar oud, dus tijd voor een nieuwe website. Klik hier!
Wij zijn in verwachting van een nieuwe berichtenbrief. Welke informatie zou jij graag
krijgen? Geef het ons gerust door. Spring even binnen op het secretariaat of stuur een
mailtje naar: cobuurt@proximus.be
Onze dikke truiendag ging i.p.v. op 17 februari reeds op donderdag, 2 februari
(ongewild) door. Het was misschien goed voor het milieu, niet voor onze portemonnee.
De chauffage werkte niet meer en er moest een werkman komen voor de herstelling. De
verwarming van het schuurtje geraakt hopelijk volgende week hersteld.

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?
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●

Filip (Nel, Klaas) snoeide de wilgenhut. Super, nu wordt het een echt speelkamp.
Sofie (Marthe) haalde een kast die we goed kunnen gebruiken als geefkast.
Frank (Jesse) plaatste een extra knop op onze website: een link naar enkele
projecten. We danken hem ook voor de jarenlange ondersteuning bij de website.
Eva ( Gust, Tine) versterkte het vormingsmoment van het team met haar knowhow.
Hannelore ( Cezar) haalde de nieuwe kasten van de 1ste leefgroep en Jan (Seppe)
stak ze in elkaar en plaatste ze boven de kapstokjes. Veel extra bergruimte. Een
heel mooi staaltje van ouderparticipatie. Duizend keer dankjewel.
En de vrijwilligers... die blijven allen trouw op post in de leefgroep, de keuken en
in het gebouw (klusjes).
Noortje ( Bo) speelde toneel met de kinderen van leefgroep 3.
Jean-Pierre bracht boeiende verhalen op de rode vertelstoel.
Barbara trakteerde voor haar verjaardag de kinderen en begeleiders op koek.
Gentil voor het schenken van wc papier.
Claudia voor de ontvangst van onze gasten uit het Onderwijscentrum.

