De berichtenbrief van vrijdag 24/02/2017

DE KALENDER VAN MAART
ma, 6 maart

Avond

Oudercontact leefgroep 2
jongsten

Ouders jongsten
leefgroep 2

De Buurt

ma, 6 maart

20u00

RvB VLOM

Anne, Lut, Tim,
Katrien, Evert,...

Erpe Mere

wo, 8 maart

VM

Zwemmen

Leefgroep 2

Strop

do, 9 maart

20u00

Leefgroepvergadering

Leefgroep 4

De Buurt

vr, 10 maart

NM

Zwemmen

Leefgroep 3 en 4

Van Eyck

ma, 13 ma

16u00

Leefgroepvergadering

Leefgroep 3

De Buurt

di, 14 ma

10u15

Toneel: Koning zonder
schoenen

Leefgroep 1 en 2

De Centrale

do, 16 ma

20u00

Stuurgroep

Stuurgroepleden en
geïnteresseerden

Bij Tim,
Rabotstraat 85

Taaluitwisseling

Leefgroep 4

Gent
Couthuin

zo, 19- 24 ma
ma, 20 ma

10u15

Toneel Woesh

Leefgroep 1 en 2

Nieuwpoorttheater

wo, 22 ma

VM

Zwemmen

Leefgroep 2

Strop

do, 23 ma

VM

Zwemmen

Leefgroep 1

Strop

vr, 24 ma

NM

Zwemmen

Leefgroep 3

Van Eyck

do, 30 ma

20u00

Vormingsmoment

Team

De Buurt

vr, 30 ma

15u40

Pannenkoekenbak

Iedereen

De Buurt

za 1 apma 17 ap

Paasvakantie

di, 18 ap

20u00

Leefgroepvergadering

Leefgroep 1

De Buurt

wo, 19 ap

VM

Zwemmen

Leefgroep 2

Strop

do, 20 ap

VM

Kinderboerderij De
Campagne

Leefgroep 1

De Buurt

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 Kristien (vrijwilliger)
en De Buurt.



DE HANDDOEKEN
Dit weekend

wassen Veva & Jan (Idriss) de handdoeken.. Het weekend erna is het de
beurt aan Zibel & Tayfun (Naz)
WAT GEBEURT ER DEZE WEEK IN DE LEEFGROEP?
Leefgroep 1 ontvangt Lucian en Billie met open armen.
Leefgroep 2 start uitgerust en welgezind en ziet wel wat er uit de kinderen komt om
verder op door te gaan.
Leefgroep 3 start fris na de vakantie met inoefenen
Leefgroep 4 oefent in en schrijft brieven naar hun Franstalige vrienden.
WELKE OUDERS MAKEN DIT WEEKEND EN HET VOLGEND WEEKEND DE LEEFGROEP
SCHOON?
Tijdens het weekend van 25
februari - 5 maart
(krokusvakantie)

Tijdens het weekend van 10
maart

Leefgroep 1

Nathalie & Olivier (Manon)

Hannelore & Norman (Baziel)

Leefgroep 2

Noortje & Tom (Bo)

Akua & Lawrence (Amazing)

Leefgroep 3

Özlem & Abdil (Osman)

Menmun & Ramazan (Ensar)

Leefgroep 4

Deborah & Rupert ( Oscar)

Annelies & Bart (Lind)

Brengen jullie voor het poetsen van de ramen a.u.b. zelf een spons, zeemlap en aftrekkertje mee?

Krokusvakantie

Ramen binnenkant
en buitenkant
LG 1, LG2
Lien (Kato)

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: Claudia, dinsdag:  ? , op donderdag: Anke (Seppe) en op
vrijdag: Veerle (Korneel)
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
Iris (Tuur)

Sareh
Angélique

Sareh
Mieke  (Fons)

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
Uta (Lasse,Louis)

Sareh
Angélique
Jana en Maxime

Sareh
?

Leander)

(studenten)

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

dinsdag

donderdag

vrijdag

Cannelloni met
fetakaas in
broccolipuree,
komkommer met
linzen

Kippenworst,
bulgur met
rozijntjes,
appel-perenmoes,
prinsessenboontje
s met tomaat

Groentecake met
wortel en paprika,
witloofsla met mais

Pastavlinders met
kabeljauw en zalm,
bloemkoolroosjes,
erwtjes en paprikasalade

DE “WIST JE DATJES” VAN DE WEEK
●

De week van de vrijwilliger gaat door van 4 tot en met 12 maart: het thema is

Vrijwilligers versterken (je) (De) Buurt. D
 e kracht van vrijwilligerswerk in
(je) De Buurt valt niet te onderschatten.

●

En De Buurt verwelkomt de 20ste vrijwilliger: Geert Schouteet. Hij komt
meehelpen in de leefgroepen op dinsdag en donderdag.
Koen en Hemen (vrijwillige klusjesmannen) breiden hun aantal werkuren in De
Buurt uit.

●

We geven op school enkel nog halfvolle melk in plaats van volle melk. De
begeleiders dachten na over de gezondheid van de kinderen. We vroegen advies
aan het gezondheidscentrum van de wijk en zij adviseren om enkel volle melk te
geven aan kinderen tot 2 - 3 jaar. Boven die leeftijd heeft volle melk geen
meerwaarde.
Over de middag is het drinken van melk eigenlijk niet nodig. Daarom kiezen we
ervoor om soep te promoten. Soep is lekker en gezond! Vertellen jullie dit ook
aan jullie kinderen? De soepmakers zullen iets meer soep moeten voorzien, want
de kinderen zijn alvast enthousiast!

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?
●
●
●
●
●

●
●
●

Dieter zingt op woensdagochtend om de 14 dagen met leefgroep 1 en 2. Zalig! En
om de 14 dagen in de vierde leefgroep, eveneens de max.
Hillevi leest dan verhalen voor in leefgroep 3. De kinderen hangen aan haar
lippen.
Sofie (Marthe) en Claudia zorgden dat de ‘soepbeurtrollen’ ingevuld werden.
Nadya ( Nur) en Memnum (Azad) kwamen helpen om de boekvoorstelling te
voorzien van een hapje en een drankje.
Een super welgemeende dankjewel aan de oudsten van leefgroep 3 voor Noortje
(Bo). Zij stak heel veel tijd in het maken van een theaterstukje met het groepje
kinderen.
Mahmoud en Claudia (vrijwilligers) lazen met de kinderen van leefgroep 3. Bedankt!
Geert (vrijwilliger) werkte 2 volle dagen in leefgroep 2, 3 en 4 en hij was heel
enthousiast.
En wat al de andere vrijwilligers deden… oei, begin dit eens allemaal uit te
schrijven. De berichtenbrief zou écht te lang worden!

