De berichtenbrief van vrijdag 23/06/2017

DE KALENDER VAN JUNI EN JULI
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

12:00

Start van de
zomervakantie

Iedereen

De Buurt

1 - 7 juli

9 - 16:30

Klussen- en
schoonmaakdagen

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

Klussen- en
schoonmaakdagen

Iedereen

ma, 20 aug t.e.m. …
9 - 16:30
27 aug

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 Marieke (Maurice)
DE HANDDOEKEN
Dit weekend is het de beurt aan Eliane & Emmanuel (Tinus)
WAT GEBEURT ER DEZE WEEK IN DE LEEFGROEP?
Leefgroep 1 geniet van de laatste week samen
Leefgroep 2 geeft het beste van zichzelf voor de ‘Het Beste-van-jezelf’-show
Leefgroep 3 geniet volop van het overgangsproject
Leefgroep 4 geniet volop van het overgangsproject. De oudsten krijgen hun begeleidster
voor hen alleen… op weg naar het middelbaar!

WELKE OUDERS MAKEN DIT WEEKEND EN HET VOLGEND WEEKEND DE LEEFGROEP SCHOON?
Weekend van 24 - 25 juni:

Klussenweekend 1 en 2 juli

Leefgroep 1

Elif & Cafer (Azra)

Iedereen welkom

Leefgroep 2

Arian & Stef (Conan)

Iedereen welkom

Leefgroep 3

Sita & Tarkan (Ilayda)

Iedereen welkom

Leefgroep 4

Iris & Yvan (Tuur)

Iedereen welkom

BEURTROLLERS
De soepmakers zijn op maandag; Lucia (Dalia), op dinsdag: Barbara (vrijwilligster) en op
donderdag: Noortje (Bo,Sam).
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
Asha
Koen
Sareh
Joannes
Myriam

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

Sareh
Angélique
Elza (Jitte)

Sareh
?

woensdag
Ann
Sareh
Anneleen
(Dao)

donderdag
Jo
Sareh
Asha
Sareh
Joannes
Tamara (Janosh,,

vrijdag
Jo
Claudia
School sluit om
12u30

Leander)

Koen
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

Let op deze week wordt er niet gekookt!

vrijdag

Controleer je je kind op luizen? Als iedereen snel behandelt, raakt de school weer
luizenvrij!
Wat doet Jean-Pierre (vrijwilliger) tijdens de G
 entse Feesten? Vrijwilligerswerk natuurlijk.
Je mag er gratis heen. Bekijk de flyer in bijlage.
BIOTOPE, cohousing in het Bijgaardehof in Sint-Amandsberg breidt uit!
Er worden nog enkele mensen, koppels, gezinnen gezocht om de groep te vervolledigen.
Op www.biotopecohousing.be v ind je meer info over waar ze voor staan en willen gaan.
Instroom is voorzien voor begin september, bewoning ten vroegste midden 2020.
Interesse? Mail voor 15 juli naar biotopintern@gmail.com of spreek Karolien aan, de mama
van Sus en Louis.
Een ideetje voor de vakantie: een yogakamp voor kinderen. Dolly en Francis (Lily) geven
een korting van 15% verlenen aan kinderen (6-12 jr) van De Buurt.
http://yoga-on-call.be/workshops/kids-yogaweek-zomer
Aan het einde van de ramadan vieren moslims het Suikerfeest.
Binnen de moslimgemeenschap viert men het feest dit jaar op zondag 25 of maandag 26
juni. Geniet alvast van het feest en geef je een briefje mee met je kind als het op maandag
afwezig is?
DE ONZICHTBARE RUBRIEK
● Dank u aan ouders en grootouders van de tweede leefgroep die hebben gereden naar
de Diggie boerderij.
● Dank u Tania, Lien ( Lena), Roos ( oma Marthe), Kurbet ( Aysenur) om mee te gaan naar
Diggie en ons daar zo heerlijk te verwennen.
● Dank u Catharina ( Issaïah) om ons te begeleiden bij het zingen tijdens ons project
muziek en poppentheater in de tweede leefgroep.
● Dank u Yelle ( Mo) om heerlijke soep te maken voor de tweede leefgroep op Diggie.
● Dank u Roos ( oma van Marthe) om heerlijke spaghettiSAUS te maken voor de tweede
leefgroep op Diggie.
● Dank aan de vrijwilligers:
○ Hemen en Koen voor de klussen
○ Asha, Koen, Alireza, Joannes, Geert en Angélique voor de beurtrollen
○ Joannes en Kristien voor het vele secretariaatswerk
○ Sonia, Darina, Barbara, Alexandra en Kris C voor de hulp in de keuken
○ Tania, Geert, Myriam, Jean-Pierre en Angélique voor de hulp in de
leefgroepen
○ Claudia voor de organisatie van de komende klussendagen, de
berichtenbrief, bellen naar Ivago, enz.
● Sofie (Marthe), zij schonk een duwkraantje aan De Buurt.
● Rebecca ( Stan, Lina) voor het kladpapier. Hierdoor kunnen we afprinten zonder
nieuw papier te moeten gebruiken.

