De berichtenbrief van vrijdag 05/05/2017

DE KALENDER VAN MEI
vr, 5 mei

NM

Zwemmen

Leefgroep 3 en 4

Van Eyck

za, 6 mei

9u00 - 15u30

Azaleaverkoop ten voordele Iedereen die wil
van de bosklas van
helpen
leefgroep 3 en 4

De Buurt en de wijk

ma, 8 mei

9u00

Recai komt foto’s nemen
van de broertjes en zusjes

Leefgroep 3 en 4

De Buurt

ma, 8 mei

20u

Stuurgroep

Stuurgroepleden

Bij Tim, Rabotstr.
85

don, 11 mei

20u

Leefgroepvergadering
leefgroep 2

Leefgroep 2

De Buurt

vr, 12 mei

VM

Kinderboerderij De
Campagne

Leefgroep 2

Kinderboerderij De
Campagne, Drongen

vr, 12 mei

12u10

Wijkpicknick
Iedereen
Er wordt niet gekookt,
iedereen brengt een gezonde
picknick mee

De wijk

ma, 15 mei
tot en met
vr, 19 mei

Hele week

Bosklas

Leefgroep 3 en 4

Tessenderlo

za, 20 mei

14u- 17u

Wijkbeurs(zie verder)

Iedereen

Tijdelijke invulling
Huidevetterken.

wo, 17 mei

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
Anne, Lut
Erpe-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

Bij Katrien

di, 30 mei

20u

Leefgroepvergadering=
slotvergadering

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 Steven en Jessica (
Anaïs), Hannelore ( Baziel en Cezar) en De Buurt.
DE HANDDOEKEN
Dit weekend is het de beurt aan Sita & Tarkan (Ilayda)
Volgend weekend is het de beurt aan Hulya & Murat (Irem)
WAT GEBEURT ER DEZE WEEK IN DE LEEFGROEP?
Leefgroep 1 geniet van het werken in het mooie weer.
Leefgroep 2 verliest zich helemaal in de wereld van het poppentheater en de muziek.
Leefgroep 3 oefent nog een weekje in én leert nog veiliger fietsen want ze gaan op
bosklas.
Leefgroep 4 bezoekt het MIAT
WELKE OUDERS MAKEN DIT WEEKEND EN HET VOLGEND WEEKEND DE LEEFGROEP SCHOON?
Weekend van 12 - 13 mei

Weekend van 19- 20 mei

Leefgroep 1

Karen & Miel (Billie)

Julie (Ciska)

Leefgroep 2

Belkiz & Musa (Esma)

Stef en Arian (Conan)

Leefgroep 3

Hulya & Murat (Irem O.)

Leefgroep 4

Annick & Frank (Mowgli)

KIES KLEUR TEGEN PESTEN
De oudervereniging VISO Mariakerke organiseert een lezing op 11 mei 2017 om 19:30
met gastspreker Gie Deboutte (voorzitter Vlaams Netwerk Kies Kleur tegen Pesten,
stafmedewerker bij Leefsleutels en de UCLL). Het thema van de avond is “Genoeg gepest!
School en ouders op één lijn.”
In bijlage vinden jullie de flyer terug. Iedereen is meer dan welkom. De toegang is gratis.

BEURTROLLERS
De soepmakers zijn op maandag; Lucia (Dalia), op dinsdag: Barbara, op donderdag: Anke
(Seppe) en op vrijdag: geen soep nodig want alle kinderen gaan picknicken
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 je naam door als je kan beurtrollen waar een vraagteken staat? Dank alvast.
BEURTROLLERS

maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

8u15- 8u40
12u10- 13u30

15u35- 16u30

Anne
Sareh
Chris
Asha en Koen
Myriam
Joannes en
Alireza
Sareh

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

Sareh
Elza (Jitte)
Angelique

Sareh
Rudy (Hanne)
Myriam

Judith/Ann
Sareh
Els (Flo,
Mong)

Sareh
Raf
Chris
Joannes & Alireza
Asha en Tamara

Jo
Roland & Claudia
Chris
Asha en Koen
Alireza en Pieter

(Janosh, Leander)

(Louis, Sus)

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

Gekookt eitje met
erwten-puree,
wortel-knolselderij,
tomaat met linzen

Wokgroenten met
kalkoenreepjes,
bulgur met
azukibonen

Wraps gevuld met
bloemkool in
geitenkaassausje,
mais,
paprika-tomatenslaatje

Geen warm eten:
wijkpicknick

Op zaterdag 20 mei van 14u- 17u houdt Sluizeken-Tolhuis-Ham haar Wijkbeurs, in
aanwezigheid van de burgemeester en de schepenen. Daarmee is de tweede ronde van
Wijk van de Maand aan haar achtste halte toe.
Tijdens de Wijkbeurs kom je meer te weten over het beleid, de realisaties en de plannen
van het stadsbestuur en lichten wijkpartners en lokale verenigingen hun werking en
initiatieven toe. Plaatselijke raconteurs presenteren er de verhalen die ze in de wijk
optekenden.
Tijdens de wijkbeurs zetten Kapow, Gent Glas, TEJO en Nerdlab die aan het voormalige
depot Nieuwland een tijdelijke invulling geven, hun deuren open. Stap zeker eens
binnen!
Vrije toegang tussen 14u en 17u in Tijdelijke invulling Nieuwland, ingang via
Huidevetterken 24.
Wij voorzien voor de kinderen: pannavoetbal, kindergrime en mini-uitleendienst door
vzw Jong.
Voor de jongeren: Het Mobiel Atelier “De StraatInvasie” door Graffiti vzw

Wie is de begeleider van je kind volgend schooljaar?
Volgend schooljaar verandert er het een en ander in het team van De Buurt. Eén zaak
verandert er niet: de kwaliteit van het onderwijs en de zorg voor de kinderen.
Kris Maes (zorgcoördinator) gaat op pensioen, Anne ( schoolhoofd) gaat halftijds werken.
Andere begeleiders nemen (een deel van) hun taak over. Ouders en begeleiders gaven aan
dat het belangrijk was dat sommige taken die Jo, als brugfiguur opnam, terug mogelijk
werden gemaakt. Daarom worden hiervoor enkele uren aangekocht.
Wie werkt waar in het schooljaar 2017-2018? (vrijwilligers dus niet opgenomen)
coördinator van De Buurt

Tim

schoolhoofd van de Vl.O.M.

Anne en Tim

secretariaat van De Buurt en de Vl.O.M.

Lut

leefgroep 1

Bart
Sareh
Jo

leefgroep 2

Eva
Ann

leefgroep 3

?
Dieter
Judith en ?

leefgroep 4

Raf
Johannes
Hillevi

zorgbegeleiders

Jo (1ste lfgr)
Judith (2de lfgr)
Judith (3de lfgr)
Tim (4de lfgr)

brugfiguur

Jo

We werven voor volgend schooljaar dus 2 nieuwe begeleiders aan voor de 3de leefgroep:
Een begeleider voor de jongsten 20/24
Een begeleider voor de oudsten 12/24
Meer informatie over de vacature volgt na 9 mei.
De sollicitatiegesprekken gaan door op maandag 12 juni van 17- 21u
Zit je met een vraag? Aarzel dan niet om een begeleider aan te spreken.

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?
●
●
●
●
●
●
●
●

Johannes, Jo, Claudia en Roland hielpen bij de start to run!
Leefgroep drie dankt Hemen voor de schilderwerken. Wauw… wat een
professional.
Dank u Roos ( oma marthe), Tania en Nicolas ( Mo) om mee te gaan zwemmen met
de tweede leefgroep.
Dank u Bas om een goede postbode te zijn voor het secretariaat.
Lien (Lena) en Zoë (Zafirah) jullie perkjes in de wijk vinden wij super fijn!
Dank aan Mieke ( Nel), Deborah ( Oscar) en Geert ( vrijwilliger) om mee te fietsen met
de 4de leefgroep naar De Blaarmeersen.
Catharina ( Isaïah) zong liedjes in de 2de leefgroep en creëerde daardoor een
nostalgische sfeer in het secretariaat.
Jelle ( Mo) waste de handdoeken van de keuken.

