De berichtenbrief van vrijdag 16/06/2017

DE KALENDER VAN JUNI
di, 20 juni

20:00 - 22:00

Stuurgroep

Stuurgroepleden en
geïnteresseerden

Nog af te spreken

wo, 21 juni

20:00-22:00

Vl.O.M. rvb

Evert, Lut, Anne,
De Weide te
Katrien, Margo, Tim Erpe-Mere
en Johannes

do, 22 juni

19:00-21:00

FOPEM en SOM
rvb

Katrien, Anne, Tim

Brussel

vr, 23 juni

8:40 - 15:40

Overgangsproject

Alle leefgroepen

De Buurt

ma, 26 juni

8:40 - 15:40

Overgangsproject

Alle leefgroepen

De Buurt

di, 27 juni

8:40 - 15:40

Overgangsproject

Alle leefgroepen

De Buurt

wo, 28 juni

VM

Zwemmen

Leefgroep 2

Strop

do, 29 juni

16:00 - 20:00

De ‘Het Beste-van-Jezelf’ Iedereen
show!

De Buurt

vr, 30 juni

12:10

Start van de
zomervakantie

Iedereen

De Buurt

ma, 3 juli

20:00

Stuurgroep

Stuurgroepleden en
geïnteresseerden

Nog af te spreken

do, 6 juli

20:00-22:00

Vl.O.M. rvb

Evert, Lut, Anne,
De Weide te
Katrien, Margo, Tim Erpe-Mere
en Johannes

1 - 7 juli

9 - 16:30

Klussen- en
schoonmaakdagen

Iedereen

De Buurt

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 Hillevi ( begeleidster)
DE HANDDOEKEN
Dit weekend is het de beurt aan Karolien & Pieter (Louis D W)
Volgend weekend is het de beurt aan Eliane & Emmanuel (Tinus)
WAT GEBEURT ER DEZE WEEK IN DE LEEFGROEP?
Leefgroep 1 geniet van samenzijn met de hele groep en zwaait vrijdag de oudsten uit!
Leefgroep 2 verwerkt de indrukken van Diggie
Leefgroep 3 heeft recht op school!
Leefgroep 4 bolt gezellig uit en kijkt al uit naar de nieuwste jongsten

WELKE OUDERS MAKEN DIT WEEKEND EN HET VOLGEND WEEKEND DE LEEFGROEP SCHOON?
Weekend van 17- 18 juni:

Weekend van 24 - 25 juni:

Leefgroep 1

Noortje & Tom (Bo)

Elif & Cafer (Azra)

Leefgroep 2

Miriam & Steven (Kevin)

Arian & Stef (Conan)

Leefgroep 3

Nurçan & Osman (Cihan)

Sita & Tarkan (Ilayda)

Leefgroep 4

Eva & Ben (Gust)

Iris & Yvan (Tuur)

BEURTROLLERS
De soepmakers zijn op maandag; Lucia (Dalia), op dinsdag: Barbara (vrijwilligster); op
donderdag: Anke (Seppe) en op vrijdag: Veerle (Korneel).
Geef je 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
Koen
Sareh
Joannes
Sareh
Angélique

dinsdag
Eva
Sareh
Chris
Asha
Koen
Sareh
Iris (Tuur)
Joannes

woensdag
Ann
Sareh
Els (Flo,
Mong)

Sareh
Rudy (Hanne)

donderdag
Jo
Sareh
Chris
Asha
Sareh
Joannes
Tamara (Janosh,,

vrijdag
Jo
Roland/Claudia
Chris
Asha
Koen
Pieter (Louis, Sus)

Sareh
Angélique

Sareh

Leander)

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

Basmatirijst met
tomaat en selder,
appel, ananas en
blokjes kaas

Groententaarten met de
bodems gemaakt door
Vera, quinoa en veel
rauwkost en tzaziki

Paprika gevuld met
bulgur, wortel en broccoli,
kalkoenreepjes, boontjes
met tomaat

Frietjes met
eitje veel
rauwkost en
sausjes

MAANDAG 19 JUNI : EINDREKENINGEN van de warme maaltijden BETALEN AAN CHRIS!
Wist je dat de kok op vakantie vertrekt op 24 juni? Daarom zijn er warme maaltijden tot
en met 23 juni !!!!!!!! Er zal er de laatste week niet gekookt worden!
De geefkast heeft een nieuwe inhoud. Vanaf nu staat er huisraad in de kast. Neem maar
wat je kan gebruiken. Heb je spullen voor in de kast? Breng ze dan mee om de kast aan te
vullen.
Foto’s kan je nog bestellen tot en met vrijdag 16 juni.
Vanuit een jarenlange traditie gaat De ‘Het Beste van Jezelf’ show door op
donderdag 29 juni tussen 16.00u en 19.00u op school. Daag jezelf uit en toon hetzelfde van
jezelf, alleen, in groep, of samen met je kind.
Alle info vind je in bijlage.
Wie de twee nieuwe begeleiders in de derde leefgroep worden, krijg je volgende week te
horen.
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?
●
●
●

●
●
●
●
●

Barbara (vrijwilliger) schonk washandjes, badhanddoeken, keukenhanddoeken en
schotelvodden. Hartelijk dank.
Joannes en Geert (vrijwilligers) o m Marie-Lou te ondersteunen bij de testen. Zij
waren letterlijk haar rechterhand.
De derde leefgroep ging aan de slag met hun handen! Ze naaiden, weefden, breiden,
haakten, maakten armbandjes met Ursula (Maya), Nadiré (Ileysu), Memnum (Azad),
Özlem ( Osman), Hulya ( Ecem), Marieke ( Maurice). Het was heel gezellig!
Bedankt aan alle ouders van de derde leefgroep, de leefgroepvergadering was een
heel warm moment!
Jean-Pierre (v rijwilliger) vertelde verhalen op de rode vertelstoel.
Claudia ruimde alle spullen van de bosklas op. Dankzij haar kunnen we weer de
kelder in zonder over dozen te moeten klauteren.
Geert (v rijwilliger) gaf elke dag Nederlandse les aan Asha ((vrijwilliger). We helpen
elkaar, niet?
Claudia, Eva ( Gust, Tine), Margo ( Ilias, Mingus), Marieke ( Maurice) namen samen met de
begeleiders deel aan de sollicitatiegesprekken. Katrien ( Bas, Ico) leidde de
gesprekken. Dankjewel.

