De berichtenbrief van vrijdag 10/3/2017
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De Centrale

do, 16 ma

20u00
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20u00

Leefgroepvergadering
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do, 20 ap
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Kinderboerderij De
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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 Mich en Marieke
 (Maurice), Eva ( Leon), Nadire ( Ileysu) en De Buurt.
DE HANDDOEKEN
Dit weekend

wassen) Zibel

& Tayfun (Naz) de handdoeken.. Het weekend erna is het de
beurt aan Filip (Ciska).

WAT GEBEURT ER DEZE WEEK IN DE LEEFGROEP?
Leefgroep 1 laat de lente en de paaseieren groeien.
Leefgroep 2 verwelkomt de lente.
Leefgroep 3 voelt de lente.
Leefgroep 4 oefent Frans en skypet met hun gasten voor volgende week.
WELKE OUDERS MAKEN DIT WEEKEND EN HET VOLGEND WEEKEND DE LEEFGROEP
SCHOON?
Tijdens het weekend van 10
maart

Tijdens het weekend van 17
maart

Leefgroep 1

Hannelore & Norman (Baziel)

Jessica & Steven (Anaïs)

Leefgroep 2

Akua & Lawrence (Amazing)

Kurbet & Kemal (Irem B.)

Leefgroep 3

Menmun & Ramazan (Ensar)

Sien & Joachim (Robbe)

Leefgroep 4

Annelies & Bart (Lind)

Lieve & Wim (Josse & Wout)

BEURTROLLERS
De soepmakers zijn op maandag: Lucia (Dalia), dinsdag: Claudia , op donderdag: Noortje
(Sam, Bo) 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
Sareh
Joannes &
Alireza
Iris (Tuur)

Sareh
Angélique

Sareh
Myriam
Rudy (Hanne)

woensdag
Judith/Ann
Sareh
Anneleen
(Dao)

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

vrijdag
Jo
Roland/Claudia
Chris
Asha & Koen
Mahmoud
Sareh
Pieter (Louis, Sus)

Sareh
Angélique
Myriam
Jana en Maxime

Sareh
?

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

maandag

dinsdag

donderdag

vrijdag

CHRIS
Spaghetti
bolognaise,
gruyère en paprika

Groententaarten
met de bodems
van Vera! sla en
mais

Rijstkroketjes,
gestoofde paprika
met wortel,
komkommertijd !

Marie-Jeanne kookt
een eenpansgerecht
met quinoa en
broccoli en
kikkererwten en een
slaatje

DE “WIST JE DATJES” VAN DE WEEK
●

Een vraag van Kurbet (Ayse, Irem) waar we graag op ingaan: wanneer komen er
nog eens klasfoto’s en foto’s van broertjes/zusjes…? Dit komt eraan, dankzij
Réçai (Issaiah). Hij maakt deze foto’s na de paasvakantie.

●

De school eindigt op woensdag om 11u50, alle andere dagen om 15u40. Kom je
je kind niet te vroeg afhalen a.u.b.? Ook niet te laat: de avondbeurtrol eindigt om
16u30 en op woensdag om 12u30.

●

De school wordt bestuurd door de stuurgroep. Die bestaat uit personeelsleden,
ouders en externen. Wil je graag aansluiten? Dat kan. Wil je net als Ariane
(Conan), Catharina ( Issaïah), Fien (Marie-Lou, Rosanne), Elif (Kayra, Melih, Meyra), Eliane
(Loes, Tinus), Filip (Ciska, Anton), Lief (Josse, Wout), Jan (Seppe), Iris (Tuur), Nele ( Jonas,
Luna), Tom ( Bas, Ico), Lien ( Kato), Sofie ( Marthe), het verslag ontvangen? Dat kan
ook. Kom gewoon eens langs of stuur ons een mailtje.

OPROEP - GEZOCHT
●

Poetsouders, willen jullie a.u.b. geen emmers vuil water in de wasbakken en
gootstenen uitgieten? De sifons geraken compleet verstopt van het zand en het
vuil. Giet de emmer uit in de w.c.’s of in de putjes in de tuin. Dankjewel.

●

Soeppromo: we hebben een nieuwe soepbeurtroller op maandag: Lucia (Dalia).
Hier zijn we héél blij mee. We danken daarnaast alle huidige soepbeurtrollers die
deze beurtrol al sinds september voor de kinderen opnemen. We zoeken nog
iemand voor de dinsdag. Kan jij om de week of om de 14 dagen soep maken?

●

Op 31 maart organiseren Claudia en Roland een pannenkoekenbak. Zij zoeken
ouders/grootouders/vrijwilligers die het zien zitten om thuis pannenkoeken te
bakken met diameter ongeveer 20 cm. Zij zoeken ook personen die willen
meehelpen op vrijdag, 31 maart. De werklijst hangt in de gang. Alvast dank.

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?
●
●

●

Koen (vrijwilliger) als inspringende avondbeurtroller op 24 februari.
Een originele daad: Özlem, de mama (of was het de oma) van Osman waste de
handdoeken. De versleten handdoeken haalde ze eruit en verving ze door nieuwe
handdoeken. Een grote dankjewel.
Hemen, Koen, Claudia en Roland ( vrijwilligers) werkten tijdens de
krokusvakantie verder: de deuren op de 1ste verdieping werden afgeschuurd en
sommigen al geschilderd. Ook de kasten in de computerruimte kregen een nieuw

●

●

●
●
●
●
●

●
●

laagje verf, de vissen kregen eten en verschillende sifons werden uitgekuist of
vervangen.
Heb je het dekselrek in de keuken gezien? Echt gezellig .... huiselijk!!!! Hans
(Chris, bij de kinderen gekend als de man die frietjes komt bakken) installeerde dit. Deze
creatieve duizendpoot maakt ook de mooie menukaarten waar de menu in hangt
.... dit keer springen de krokussen de pan uit!
Pieter ( Sus, Louis) en Sofie ( Marte) voor het organiseren van een vergadering met
de eigenaars van het E.L.G.B.-gebouw en verschillende stadsdiensten. We blijven
verder aftasten wat mogelijk is om een nieuwe keuken voor De Buurt in die
gebouwen onder te brengen. Claudia zorgde voor drank en hapjes en ruimde
alles op. Dankjewel allemaal.
Stef ( Conan) ging mee zwemmen met leefgroep 2.
Chantal en Lia ( zus en vriendin Anne) schonken kopjes, boeken en ook nog
badhanddoeken voor bij de lavabo’s aan De Buurt.
Rudy ( Hanne) schonk ook kopjes.
Koen, Hemen en Claudia installeerden twee handdoekdispensers naast de
lavabo’s in de tuin en beneden in het hoofdgebouw.
Een beetje later, maar zeker niet vergeten: de hulp op de signeersessie van
leefgroep 3. Karolien (Sus), Memnum (Azad) en Nadya ( Nur) kwamen onze
gezonde hapjes klaarmaken. Fien ( Rosanne), Sien en Joachim ( Robbe) hielpen mee
bij de opkuis. Wreed wel bedankt!
Jo begeleidde de kinderen die deelnemen aan de start-to-runtraining.
De begeleiders die de website aanvulden met mooie bijdragen uit de leefgroep.
Al eens gekeken op www.debuurt.be ?

