De berichtenbrief van vrijdag 17/3/2017

DE KALENDER VAN MAART
zo, 19- 24 ma

Taaluitwisseling

Leefgroep 4

Gent
Couthuin

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, 31 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

vr, 21 ap

NM

Zwemmen

Leefgroep 3 en 4

Van Eyck

zo, 23 ap

13u00

Swishing

Iedereen

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 Valerie en Tim (Julia
en Mira).
DE HANDDOEKEN
Dit weekend wassen Filip (Ciska) de handdoeken.. Het weekend erna is het de beurt aan
Sibel & Mevlit (Ildem)
WAT GEBEURT ER DEZE WEEK IN DE LEEFGROEP?
Leefgroep 1 en leefgroep 2 verwelkomen de lente en Pasen.
Leefgroep 3 zaait de lente
Leefgroep 4 in Gent et à Couthuin nous parlons, spelen et travaillons in het Frans et en
Néerlandais!
WELKE OUDERS MAKEN DIT WEEKEND EN HET VOLGEND WEEKEND DE LEEFGROEP SCHOON?
Tijdens het weekend van 17
maart

Tijdens het weekend van 25
maart

Leefgroep 1

Jessica & Steven (Anaïs)

Karen & Miel (Billie)

Leefgroep 2

Kurbet & Kemal (Irem B.)

Zoë (Zafirah)

Leefgroep 3

Sien & Joachim (Robbe)

Eva & Ben (Gust)

Leefgroep 4

Lieve & Wim (Josse & Wout)

Nadya & Aleks (Nisanur)

BEURTROLLERS
De soepmakers zijn op maandag: Lucia (Dalia), dinsdag: Barbara, op donderdag: Anke(Seppe)
en op vrijdag: Veerle (Korneel)
BEURTROLLERS

8u15- 8u40
12u10- 13u30

15u35- 16u30

maandag
Roland/Claudia
Chris
Asha en Koen
Myriam
Joannes &
Alireza

Angélique
?

dinsdag
Eva
Sareh
Chris
Asha en Koen
Myriam
Sareh
Joannes &
Alireza
Sareh
Myriam

woensdag
Judith/Ann
Sareh
Els (Flo, Mong)

donderdag
Sareh
Chris
Joannes &
Alireza
Asha en Tamara

vrijdag
Jo
Roland/Claudia
Chris
Asha & Koen
Sareh

(Janosh, Leander)

Myriam
Sareh
Angélique
Myriam
Jana en Maxime

Sareh
?

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!

LET OP: stop geen geld in het schriftje van Chris! Er mag in het schriftje enkel
genoteerd worden dat kinderen blijven eten. Geld afgeven gebeurt enkel aan Chris
of aan iemand van het secretariaat. Die stopt dan het geld in de ‘kluis’ om het aan
Chris te overhandigen. We zijn m.a.w. niet verantwoordelijk voor geld dat je in het
schriftje stopt (en eventueel verdwijnt).
DE KEUKEN VAN
CHRIS

maandag

dinsdag

donderdag

vrijdag

Gekookt eitje
op een bedje
spinazie-puree,
tomaatje

Aishe en Aishe (oma
Osman) koken: ayran
met bruine rijst en
groene linzen, broccoli
en komkommer

Groententaarten
broccoli en/of
spinazie met de
bodems van Vera,
slamengeling

Kip zoet-zuur met
veel groenten en
sojascheuten, bulgur
met rozijnen, witloof
met appelsien

DE “WIST JE DATJES” VAN DE WEEK
Ken je de MEISJESWERKING in de Doornzelestraat 32/34? Alle meisjes van 12 tot 25
jaar kunnen er terecht voor een theetje, leuke muziek, make- over, zelf een hapje koken,
lekker ontspannen, internet, hulp bij je huiswerk,... Men organiseert ook regelmatig super
leuke uitstappen kampen.
Je kan informatie krijgen bij tanya.karakaya@vzwjong.be of
vere.vanmullem@vzwjong.be Doornzelestraat 34, 9000 Gent
0493/ 25 73 78
https://www.facebook.com/profile.php?id=100015071952572
Ook voor onze oud-leerlingen in het secundair: uitwisselingen tijdens de
schoolvakanties tussen Vlaamse en Waalse jongens en meisjes tussen 8 en 18 jaar.
Zij krijgen de kans om hun kennis van de tweede landstaal op te frissen d.m.v. een
verblijf in een gezin over de taalgrens. Even ondergedompeld worden in een Franstalig
bad, nieuwe vrienden maken, hobby’s delen en de sfeer aan de andere kant van de
taalgrens opsnuiven…. Inschrijvingsgeld: 50 euro.
Info op www.alfa-club.be of bij info@alfa-club.be
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?
●
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●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●

Sinterklaas (onze lieve buurvrouw Mariëtte en haar even lieve vriend Henri) kwam alvast als
paasklok 6 grote dozen met paashazen brengen. Ze maken er een traditie van. Een
super grote merci!
Claudia schonk een kapstok aan het secretariaat en vaasjes aan leefgroep 3.
Sien (Robbe) schonk kopjes, ovenschalen, vergiet,...
Tijdens ons boekenproject kwam een auteur op bezoek, Twiggy Bossuyt. Zij
kwam héél leuk vertellen over haar werk en haar boeken. Dit werd helemaal
gesponsord door Annelies en Bart (Finn) van het paard van Troje. Wauw!
Pieter (Sus) trok zijn zwemkledij nog eens aan om met ons mee te gaan zwemmen.
Ook Mahmoud stond klaar om ons te redden.
Bedankt voor de mooie opkomst op de leefgroepvergadering van leefgroep 3.
Nadiré (Ileysu) trakteerde ons op taart.
Claudia kwam weer eens lezen met de derde leefgroepers.
Hemen, Koen, Roland en Claudia, ons computerlokaal zal weer fris zijn na de
paasvakantie, waarvoor merci!
Hillevi zet een financiële actie op poten voor de bosklas.
Koen (Mingus, Ilias) en Sven (Jitte) gaven Judith IT-bijles.
Noortje (Bo) bracht drama bij de kinderen van leefgroep 3.
Sareh hield toezicht tot half 6 op maandag voor de leefgroepvergadering. Merci!
Oma Rita (Mira) ging mee naar het toneel met leefgroep 1.

