De berichtenbrief van vrijdag 17/02/ 2017

DE KALENDER VAN FEBRUARI
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

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
 Elif & Mehmet
 (Kayra) de handdoeken.. Het weekend erna is het de
beurt aan Veva & Jan (Idriss)
WAT GEBEURT ER DEZE WEEK IN DE LEEFGROEP?
Leefgroep 1 duikt helemaal onder in de carnavalsfeer.
Leefgroep 2 werkt rond boeken en carnaval.
Leefgroep 3 gaat hun boek signeren.
Leefgroep 4 duikt in boeken op zoek naar een geschikt carnavalskostuum.
WELKE OUDERS MAKEN DIT WEEKEND EN HET VOLGEND WEEKEND DE LEEFGROEP
SCHOON?
Tijdens het weekend van
18 februari

Tijdens het weekend van 25 februari
- 5 maart (krokusvakantie)

Leefgroep 1

Jessica & Steven (Anaïs)

Nathalie & Olivier (Manon)

Leefgroep 2

Sibel en Mevlit (Ildem)

Noortje & Tom (Bo)

Leefgroep 3

Karolien (Louis)

Özlem & Abdil (Osman)

Leefgroep 4

Hulya & Murat (Irem O)

Deborah & Rupert (Oscar)

Brengen jullie voor het poetsen van de ramen a.u.b. zelf een spons, zeemlap en aftrekkertje mee?
Ramen binnenkant
en buitenkant
LG 1, LG2
Lien (Kato)

Krokusvakantie



Ramen LG 3
binnenkant en
buitenkant
Sita (Ilayda)
Mehmed en Elif (Kayra)

Ramen LG 4 binnenkant en
buitenkant
Tamara en Dieter (Janosh)
Katrien en Tom (Bas)

BEURTROLLERS
De soepmakers zijn op maandag:

? of Claudia, dinsdag:  ? , op donderdag: Anke (Seppe) en op
vrijdag: Veerle (Korneel)
NET NU IN DE 8u40-SHOW PROMOTIE MAAKTEN VOOR DE SOEP, VALLEN ER
SOEPBEURTROLLERS WEG. BARBARA’S PARTNER IS OVERLEDEN, WAARDOOR ZIJ EEN
TIJD NIET MEER AANWEZIG ZAL ZIJN EN GEEN SOEP ZAL MAKEN.
WIE VERVANGT EEN POOSJE OP MAANDAG EN DINSDAG?

BEURTROLLERS

8u15- 8u40
12u10- 13u30

15u35- 16u30

maandag
Anne
Sareh
Chris
Asha en Koen
Myriam
Joannes &
Alireza
Sareh

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

Sareh
Angélique

Sareh
Mieke  (Fons)
Myriam

woensdag
Judih/Ann
Sareh
Els (Flo,Mong)

donderdag
Raf
Sareh
Chris
Joannes & Alireza
Asha en Myriam
Sareh
Tamara (Janosh,

vrijdag
Jo
Roland/Claudia
Chris
Asha & Koen
Mahmoud
Sareh

Sareh
Angélique
Myriam
Jana en Maxime

?

Leander)

(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

Couscous met
spekjes,
komkommer en
tomaat,
pompoensausje en
witte boontjes

Paprika gevuld
met puree van
wortel en kaas,
slamengeling met
olijven en noten

Veggie chili,
komkommer met
yoghurtdip

Omelet met frietjes,
sla en andere
rauwkost en sausjes

Vaststelling : in de keuken komen nieuwe koffiekoppen regelmatig binnen, maar er verdwijnen er ook ! Dat
is echt niet fijn voor degene die deze kopjes schonk.
DE “WIST JE DATJEs” VAN DE WEEK

● Een droevig bericht: de echtgenoot van Barbara (vrijwilligster die soep maakt en

is dit weekend overleden. Wij leven met haar mee.
Zijn er ouders die Barbara haar taak voor een poosje willen overnemen en die
voor maandag of dinsdag soep willen maken? Graag een seintje. Ook éénmalig
soep maken wordt gewaardeerd.
meehelpt in de keuken)

● Hemen (vrijwillige klusjesman) komt vanaf deze week 16 uur per week klusjes doen
in De Buurt. Hij werkt op maandag-, dinsdag- en donderdagmiddag en op
woensdagvoormiddag. Het nieuwe zorglokaal ziet er bijna als nieuw uit!

● Geefkast
In de gang staat vanaf maandag 20 februari een geefkast. Elke maand is er een nieuw
thema van voorwerpen die in de kast mogen komen. We starten met speelgoed.
Heb je spullen die je niet meer gebruikt en je wil er iemand plezier mee doen? Breng ze
dan mee in een gesloten zak met je naam erop e n geef het af aan Eva (begeleider 2de
leefgroep). Op vrijdag kan je geen zak afgeven, want dan is Eva niet aanwezig.
Als onze kast vol zit gaat de overschot naar de Sloep of Baloe. Twee organisaties uit de
wijk. Als je de spullen graag terug wil, mag je dit altijd laten weten.
Welke spullen zijn goed voor in de kast:
● spullen die nog in goede staat zijn
● spullen in het juiste thema. Wij zijn geen opslagplaats. Dus kijk goed naar het
thema van de maand.Deze maand is het SPEELGOED.
● Alle spullen moeten in een gesloten zak zitten met jullie naam erop.

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?
●

●
●
●
●
●

●
●
●

●
●

Dank aan al de sympathieke barmannen en -vrouwen, caissières, die meehielpen
op Gitane (de namen las je vorige week) Tom (Bas, Ico) viel spijtig genoeg door
de mazen van het net.
Lieve (Josse, Wout), Mieke (Nel), Karolien (Louis) en nog een heel aantal ouders
verzorgden de receptie voor de prijsuitreiking der uitvindingen.
Anneleen (Dao) en Anke ( Seppe) en Elif (Kayra) begeleidden de eerste leefgroep
naar het toneel.
Bedankt aan alle ouders en vrijwilligers die aanwezig waren op de
kennismakingspotluck van leefgroep 1 en 2.
Claudia hielp met het klaarzetten van deze potluck.
Roland en Claudia zetten de tafels in de keuken klaar voor de vergadering, ze
verzorgden de hapjes en drank, ze zetten de vuilbakken buiten en binnen,
brengen de melkkast in orde, doen boodschappen, ruimen de kelder op, houden
het verbruik van de energie bij, maken koffie, fruit snijden voor vierde leefgroep,
helpen thee zetten voor vierde leefgroep,schonken tassen en glazen, doen de
afwas,... man man man
Sien ( Robbe) was vrijdag inspringende beurtroller.
Lien (Lena) voor het digitaliseren van de liedjes uit de 2de leefgroep.
Bedankt aan onze vertalers/tolken van dienst: Kurbet (Irem B), Mehmet (Melih),
Gulnaz (Belfin), Nadya, Celan en Nisanur (Nur), Hava (Hasan), Ursula (Maya), Tamara
(Leander), Valeria en Aiub (Viktoria), Uta (Louis D), Tayfun en Zibel (Naz)), Hulya (Ecem
O.), Kris
Mahmoed en Claudia kwamen lezen in de derde leefgroep.
Pieter (Sus) ging mee zwemmen.

