De berichtenbrief van vrijdag 21/4/2017

DE KALENDER VAN APRIL EN MEI
zo, 23 ap

Swishing

ma, 24 ap

AFGELAST

AFGELAST

AFGELAST

Opgelet: leefgroepfoto’s leefgroep 1, 2 en 3 en foto’s van broertjes en zusjes

di, 25 ap

20u

Vormingsmoment

Alle begeleiders

De Buurt

wo, 26 ap

VM

Start to run

Leefgroep 4
Ouders, supporters,...

Baudelopark

do, 27 ap

Hele dag

Foto’s middengroep en
oudsten leefgroep 3 en de
hele 4de leefgroep

Recaï

De Buurt

do, 27 ap

VM

Medisch onderzoek

Oudsten leefgroep 1

De Buurt

do, 27 ap

20u

Stuurgroep

Stuurgroepleden en
geïnteresseerden

Bij Lien

vr, 28 ap

Hele dag

Pedagogische studiedag
rond cultuurbeschouwing

VRIJAF VOOR
KINDEREN

De Buurt

ma, 1 mei

Hele dag

Vrije dag: feest van de
arbeid

Iedereen

De Buurt

wo, 3 mei

NM

Zwemmen

Leefgroep 2

Strop

do, 4 mei

Hele dag

Sportdag

Leefgroep 4

De Blaarmeersen

vr, 5 mei

NM

Zwemmen

Leefgroep 3 en 4

Van Eyck

EEN GEZELLIG KOPJE KOFFIE OF THEE
Elke ochtend kun je een gezellig kopje koffie of thee drinken. Breng jij ook eens een
pakje koffie of thee mee? Deze week werden we getrakteerd door Marjan en Wouter
(Joshua) en De Buurt.
DE HANDDOEKEN
Het weekend van 22- 23 april is het de beurt aan Havva en Tuncay (Hassan).
Het weekend van 29 april -1 mei is het de beurt aan Nathalie & Olivier (Manon)
Kan het dat er in de afgelopen twee maanden handdoeken achtergebleven zijn? Het aantal
handdoeken is verminderd. We missen o.a. roze schotelvodden en blauwe handdoeken.
Willen degenen die de handdoeken gewassen hebben even kijken of er bij hen thuis nog
een zak met handdoeken staat? En… voor wie thuis nog (oude) handdoeken over heeft,
ze zijn welkom in de keuken.

WAT GEBEURT ER DEZE WEEK IN DE LEEFGROEP?
Leefgroep 1 werkt verder rond de boerderij.
Leefgroep 2 zoekt een nieuw project
Leefgroep 3 doet een grote lenteschoonmaak
Leefgroep 4 loopt samen meer dan vier marathons op de start to run.
WELKE OUDERS MAKEN DIT WEEKEND EN HET VOLGEND WEEKEND DE LEEFGROEP SCHOON?
Weekend 22-23 april

Weekend 29 april - 1 mei

Leefgroep 1

Anneleen (Dao)

Berlinde & Geert (Lonne)

Leefgroep 2

Tizeta (Eliana)

Nazli & Mustafa (Anil)

Leefgroep 3

Nadire (Ileysu)

Özlem & Abdil (Osman)

Leefgroep 4

Isabelle & Rudy (Hanne)

Canan & Salih (Irem K.)

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

Geef je naam door als je kan beurtrollen waar een vraagteken staat. Dank alvast.
BEURTROLLERS

8u15- 8u40
12u10- 13u30

15u35- 16u30

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

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

Sareh
?

Sareh
Myriam
Rudy (Hanne)

woensdag
Judith/Ann
Sareh
Anneleen
(Dao)

donderdag
Sareh
Raf
Chris
Joannes & Alireza
Asha en Tamara

vrijdag
geen school
geen school

(Janosh, Leander)

Myriam
Sareh

Sareh
Angélique
Gabriëlle en
Pheadra
(studenten)

geen school

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

Gekookt eitje op
een bedje
spinaziepuree en
Mexicaanse sla

Kippenworst met
appel-perenmoes,
bulgur, linzensla
met tomaat

Marie-Jeanne
kookt: veggie
spaghetti

Geen school

●

Fietslessen voor kinderen door de Brede School: Is je oogappel tussen 3 en 8
jaar oud? Dan is het best mogelijk dat hij stilaan uitgekeken raakt op z’n
driewieler … Tijd om samen een nieuwe uitdaging aan te gaan: leren fietsen op 2
wielen, op een loopfiets of op een fiets met pedalen!!!
Wanneer? Op 7, 14 en 21 mei 2017 van 11u tot 12u
Waar? In de Sportschuur, Regattenlaan 8, 9000 Gent
Hoe inschrijven? op het secretariaat - kostprijs 3 euro voor drie lessen
Info:
Professionele begeleiding is aanwezig.
(Loop)fiets meebrengen is niet nodig maar mag.
De kinderen moeten vergezeld zijn van een volwassene.
Plaatsen zijn beperkt!

●

GEZOCHT
○

De tweede leefgroep zoekt effen t-shirts (volwassen maat)

○

Asha die elke dag de middagbeurtrol komt doen, volgt Nederlandse les.
Ze vindt Nederlands een moeilijke taal. Ze voelt dat ze nu niet erg vooruit
gaat in haar kennis: spreken en begrijpen. Ze zoekt daarom mensen die
haar bij haar lessen wil helpen. Wie heeft zin om haar een beetje te
ondersteunen, te helpen? Kan zowel tijdens als na de schooluren. Geef
ons een seintje op het secretariaat.
Je zal haar héél gelukkig maken.

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?
●

●

●
●

●
●
●

●
●

De firma Wobben zorgde voor extra licht in de gang. Zij plaatsten tijdens de
paasvakantie een groot rookluik in het dak van de centrale trappenhal. Nu, de
bedoeling was niet om extra licht te geven, maar om de rook af te voeren in het
geval het zou branden. De andere werken voor brandveiligheid worden volgend
schooljaar uitgevoerd. Een grote dankjewel aan Wille ( Tinus, Loes), want hij zorgde
voor alles dat hierbij kwam kijken: bestek opmaken, offertes vergelijken,
opvolging en controle van de werken enz.
Nadire (Ileysu), Roland, Ann ( 2de lfgrp), Nele en Bart (Luna, Jonas), Zibel (Naz),
Hans en Chris, Sien ( Robbe), Koen ( vrijwilliger), Johannes, Tim ( Julia, Mira), Jan
(Anais), Mich ( Maurice) en Claudia b
 edankt om het pannenkoekenfestijn tot een
goed einde te helpen.
Lien en Gerda voor het buurtwinkeltje met zelfgemaakte spulletjes.
Hemen, Koen, Mahmoud, Ben ( Gust, Tine), Roland, Claudia, Nadire ( Ileysu),
bedankt om te komen schilderen in de paasvakantie en Mich en Marieke
(Maurice) om de magen te vullen. De jongste kinderen van leefgroep 3 zijn zeer
blij met hun opgefriste ruimte. Het computerlokaal ook in een fris kleurtje
gestoken, mooi!
Roland en Claudia o m geregeld de plantjes eten geven en de vissen water te
geven. Blub blub.
Jo schonk kookpotten, een perculator en een warmhoudschotel aan De Buurt.
Arian ( Conan) kwam donderdag foto’s nemen. Reçai ( Issaïah) vervolgt volgende
week donderdag. Alvast allebei een héél grote merci. Joannes kwam een dag
extra werken om de fotograaf te assisteren.
Claudia, het paasontbijt zindert nog na… het was in orde!
Veva ( Isaac, Noa), Gorik (D
 ao), Bonnie ( Seppe), Hannelore ( Ceza), Dolly ( Lily), Elif
(Meyra), Valérie ( Mira), Miel ( Billy) en Elif (Azra) bedankt om de eerste leefgroep te
brengen en te vergezellen naar de boerderij.

