De berichtenbrief van vrijdag 12/05/2017

DE KALENDER VAN MEI
vr, 12 mei

VM

Ki Kinderboerderij De
Campagne

Leefgroep 2

Kinderboerderij
De Campagne,
Drongen

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

Iedereen

De wijk

vr, 12 mei

12u10

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 met een heel bijzonder postpakket
met Peruaanse koffie getrakteerd Steven en Jessica (Anaïs).
DE HANDDOEKEN
Dit weekend is het de beurt aan Hulya & Murat (Irem)
Volgend weekend is het de beurt aan Menmun & Ramazan (Ensar)

WAT GEBEURT ER DEZE WEEK IN DE LEEFGROEP?
Leefgroep 1 geniet van het werken in het mooie weer.
Leefgroep 2 maakt poppen en muziek
Leefgroep 3 zal deugd hebben van een weekje in de natuur / bossen!
Leefgroep 4 speelt, leert, fietst, verdwaalt, geniet,... een weekje in de bossen van
Tessenderlo en omstreken
WELKE OUDERS MAKEN DIT WEEKEND EN HET VOLGEND WEEKEND DE LEEFGROEP SCHOON?
Weekend van 13 - 14 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)

BEURTROLLERS
De soepmakers zijn op maandag; Lucia (Dalia), op dinsdag: geen soep nodig, op donderdag:
Noortje (Sam, Bo) en op vrijdag: Veerle (Korneel)
Voor de ouders die soep maken: de derde en vierde leefgroep zijn deze week op bosklas.
Twee liter soep is dan meer dan voldoende. Dankjewel.
Geef je je naam door als je kan beurtrollen waar een vraagteken staat? Dank alvast.
En Tamara (Leander, Janosh), Pieter (Louis, Sus) en Uta (Lasse, Louis) krijgen deze week dankzij
onze vrijwilligers een weekje vrijaf: geen middagbeurtrol op te nemen.
BEURTROLLERS

8u15- 8u40
12u10- 13u30

15u35- 16u30

maandag
Anne
Sareh
Chris
Asha en Koen
Myriam
Alireza
Sareh

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

Sareh

Sareh
Mieke (Fons)

woensdag
Ann
Sareh
Anneleen
(Dao)

donderdag
Sareh
?
Chris
Alireza
Asha (Janosh,

vrijdag
Jo
Sareh
Chris
Asha en Koen
Alireza

Leander)

Myriam
Sareh
Sareh
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

Koude pasta met
blokjes oude Gouda,
maïs, boontjes en
wortel

Kalkoenstoofpotje
met kokosmelk,
bamboescheut en
broccoli, zoete
paprika

Veggie capellini :
tofu-gehakt, prei,
wortel, selder en
tomaat,
komkommer met
linzen

Vissla in perzik,
puree met wortel,
tomatenslaatje

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.
De vacature voor de nieuwe begeleiders in leefgroep 3 hangt uit in de gang en vind je
hierbij ook in bijlage.
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?
●

●

Roland en Claudia om een ochtendbeurtrol over te nemen, geregeld koffie te
maken, fruit te snijden voor derde en vierde leefgroep, tassen te schenken en
boodschappen te doen.
De azaleaverkoop ten voordele van de bosklas was een groot succes. Dank aan
alle MEGA enthousiaste én MEGA succesvolle verkopers en verkoopsters op
zaterdag: Sien met Robbe, Pieter met Louis en Sus, Dieter en Tamara met Janosh
en Leander, Katrien met Bas, Filip met Ciska en Anton, Idriss, Mowgli, Sareh,
Johannes met Mone, Elza met Jitte, Rudy (Hanne), Oscar, Peter met Fons, Mieke
(Fons), Anna, Korneel, Margo met Ilias, Geert, Nisanur, Nur. Ook speciale dank
aan de verkopers op verplaatsing: Nathalie ( Manon), Pieter ( Louis, Sus), Sofie

(Marthe),

●

●

●
●
●
●
●
●

… Bedankt voor de algemene organisatie aan Hillevi en ook aan
Claudia voor het ophalen van de bloemen, Jelle (Hillevi) voor het bijhouden van de
straten en de boekhouding en uiteindelijk nog Kristien voor het tellen van de
centjes.
Ook nog iets vermeldenswaardig: de afsluting van het eerste trimester met
drankjes en pannenkoeken bracht 257 euro op voor De Buurt. Dankjewel aan
allen die hieraan mee hielpen.
Het buurtwinkeltje van Lien en Gerda (Lena) bracht 165 euro op voor De Buurt.
Grote merci! Er zijn trouwens nog enkele spulletjes te koop. Het secretariaat
wordt straks de nieuwe etalage en winkel.
Joannes om mee te helpen met administratieve taken voor de bosklas en om een
groepje 4de leefgroepers naar het MIAT te begeleiden tezamen met Pieter (Louis)
Claudia om mee te helpen bij de voorbereidingen voor de bosklas.
Darina ( Zeynep), Marjan ( Joshua), Ursula ( Maya), Kris en Judith, Deborah ( Oscar),
Nadiré ( Ileysu), Menmun ( Ensar) keken de hoofdjes van de kinderen na.
Geert, Stephanie, Wouter ( Joshua), Myriam, Marjan ( Joshua), Nadiré ( Ileysu), Eliane
(Tinus) gingen oefenen op fietsen.
Catharina ( Issaïah), Stef ( Conan), Mustafa ( Anil), Steven ( Moris), Lien ( Lena) gingen
mee naar de boerderij met leefgroep 2.
Catharina ( Issaïah) leert de 2de leefgroep nieuwe liedjes aan.

