De berichtenbrief van Donderdag 27/04/2017

DE KALENDER VAN MEI
vrij, 28 apr

Hele dag

Vrije dag: pedagogische
studiedag

Iedereen

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

do, 4 mei

20u

Vormingsmoment

Begeleiders

De Buurt

vr, 5 mei

NM

Zwemmen

Leefgroep 3 en 4

Van Eyck

ma, 8 mei

20u

Stuurgroep

Stuurgroepleden

Nog af te spreken

vr, 12 mei

VM

Kinderboerderij De
Campagne

Leefgroep 2

Kinderboerderij De
Campagne, Drongen

vr, 12 mei

ma, 15 mei
tot en met
vr, 19 mei
wo, 17 mei

Hele week

Wijkpicknick
Iedereen
Er wordt niet gekookt,
iedereen brengt een gezonde
picknick mee
Bosklas
Leefgroep 3 en 4

De wijk

VM

Zwemmen

Leefgroep 2

Strop

do, 18 mei

NM

Zwemmen

Leefgroep 1

Strop

do, 18 mei

20u

Raad van bestuur Vl.O.M.

Katrien, Tim, Evert, De Weide te ErpeAnne, Lut
Mere

di, 23 mei

NM

Toneel Stekeblind

Leefgroep 1

Minard

do, 25 mei

Hele dag

Vrije dag: Hemelvaart

Iedereen

De Buurt

vr, 26 mei

Hele dag

Brugdag = vakantie

Iedereen

De Buurt

ma, 29 mei

20u

Stuurgroep

Stuurgroepleden

Nog af te spreken

Tessenderlo

di, 30 mei

20u

Leefgroepvergadering

Leefgroep 1

De Buurt

wo, 31 mei

VM

Zwemmen

Leefgroep 2

Strop

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 ons Lutje van het
secretariaat.
DE HANDDOEKEN
Dit weekend is het de beurt aan Nathalie & Olivier (Manon)
Volgend weekend is het de beurt aan Sita & Tarkan (Ilayda)
WAT GEBEURT ER DEZE WEEK IN DE LEEFGROEP?
Leefgroep 1 bereidt moederdag in alle stilte voor.
Leefgroep 2 heeft een nieuw project: muziek en poppentheater.
Leefgroep 3 geniet van alle hulp van de vrijwilligers en oefent nog een weekje rustig in.
Leefgroep 4 nu we allemaal zo goed kunnen lopen, willen we op de sportdag ook proeven
van andere sporten.
WELKE OUDERS MAKEN DIT WEEKEND EN HET VOLGEND WEEKEND DE LEEFGROEP SCHOON?
Weekend 29 april - 1 mei

Weekend van 5 - 6 mei

Leefgroep 1

Elke & Karel (Aldo)

Kurbet en Kemal ( Irem)

Leefgroep 2

Nazli & Mustafa (Anil)

Annelies & Steven (Moris)

Leefgroep 3

Özlem & Abdil (Osman)

Hava & Tuncay (Hassan)

Leefgroep 4

Canan & Salih (Irem K.)

Uta & Niels (Lasse)

BEURTROLLERS
De soepmakers zijn op dinsdag: Barbara, op donderdag: Noortje (Bo, Sam en Mees) en op
vrijdag: Veerle ( Korneel).
Voor de ouders die soep maken: opgepast op 15 mei gaan de derde en vierde leefgroep op
bosklas tot 19 mei. Twee liter soep is dan meer dan voldoende. Dankjewel.
Geef je naam door als je kan beurtrollen waar een vraagteken staat. Dank alvast.
BEURTROLLERS

8u15- 8u40

maandag
geen school

12u10- 13u30

geen school

15u35- 16u30

geen school

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

woensdag
Judith/Ann
Sareh
Anneleen
(Dao)

Sareh
Mieke (Fons)

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

vrijdag
Jo
Roland & Claudia
Chris
Asha en Koen
Alireza en ?
?

Myriam
Sareh

Sareh
Angélique
Gabriëlle en
Pheadra (studenten)

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.
DE KEUKEN VAN
CHRIS

maandag

dinsdag

donderdag

vrijdag

1 mei : geen school

Tofu gebakken in
oven,
groentencouscous
met dadel,
witloofslaatje

ovenschotel met
bulgur, aubergine,
courgette en
lamsgehakt, tomaat
met witte boontjes

Vislasagne met prei
en spinazie,
venkelslaatje

●

●

Frank (Jesse) jarenlang onze website vorm gaf? Hij stopt nu met dit engagement.
We willen hem nogmaals hartelijk danken voor zijn werk en ondersteuning.
Ben jij iemand die websites kan ontwerpen of ken je iemand die dit tegen een
vriendenprijsje wil doen?
Geef a.u.b. de naam door van deze fel gezochte persoon.
Midas is de nieuwe stagiair in leefgroep drie. Hij ondersteunt hoofdzakelijk de
jongste groep.

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?
●
●
●

●
●
●
●
●

Myriam (vrijwilligster) doet op ma en do studiebegeleiding voor enkele derde
leefgroepers.
Claudia (vrijwilligster) om soep te maken.
Geert (vrijwilliger) werkt met de kinderen van leefgroep 3 om het lezen of het
rekenen te trainen. In leefgroep 2 komt hij spelletjes spelen en bij leefgroep 4 zal
hij de kinderen helpen met lezen en andere activiteiten. Ook hielp hij mee in de
keuken. Multi-inzetbaar dus!
Ime (Li, Rob) hielp een dagje mee bij leefgroep 3. En de jongsten mochten nog
eens een dagje doorbrengen met Rob.
Marie-Jeanne en Geert maakten samen spaghetti. Hmm !
Jo ging nog wat dieper graven in de kelder. Weer wat ruimte vrijgemaakt!
Nadia (Nisanur) sneed fruit voor de deelnemers van de start-to-run.
Recai (Issaïah) en Arian (Conan) kwamen prachtige foto’s maken van de
kinderen. Joannes, bedankt voor de opvolging van de foto’s.

