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DE KALENDER VAN JULI EN AUGUSTUS
1 - 7 juli

9 - 16:30

Klussen- en
schoonmaakdagen

Iedereen

De Buurt

ma, 3 juli

19:30
20:15

Etentje
Stuurgroep

Stuurgroepleden

Bij Anne
Vlaamsekaai 88

do, 6 juli

20:00-22:00

Vl.O.M. rvb

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

ma, 20 aug t.e.m. 9 - 16:30
27 aug

Klussen- en
schoonmaakdagen

Iedereen

vr, 1 sep

Start nieuw schooljaar met
een nieuwe show

8 u 40

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 trakteerde Kristien ( vrijwilligster) en De Buurt
De facultatieve vrije dagen voor volgend schooljaar:
maandag, 9 oktober 2017
maandag, 30 april 2018
De pedagogische studiedagen voor volgend schooljaar:
vrijdag, 6 oktober 2017
maandag, 19 maart 2018
woensdag, 2 mei 2018

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?
● de stuurgroepleden die maandelijks bijeenkomen en zorgen dat de school
goed bestuurd wordt. We bedanken Katrien (Ico, Bas), Lien (Lena), Margo (Ilias,
Mingus), Tim ( Julia, Mira), Eva ( Gust, Tine), Jo, Lutje, Anne, Dirk ( externe), Julien
(externe), Evert (externe), Petra ( externe), Claudia ( vrijwilligster), Hopelijk komen heel
●
●

wat nieuwe ouders, vrijwilligers en personeelsleden volgend schooljaar de
stuurgroep vervoegen.
Margo ( Ilias, Mingus) maakte fantastische bedankingskaartjes voor de vrijwilligers.
Uta ( Louis) heeft tot ‘s nachts doorgewerkt om de oudsten van de 3de leefgroep een
verrassing te kunnen geven. Marjan ( Joshua) haalde haar strijkijzer boven om het af te
werken. Els (Mong) nam de touwtjes in handen.
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Deborah (Oscar), Fien (Marie-Lou) en Annelies (Lind) zorgden voor de oudsten van de
vierde leefgroep voor een laatste heerlijk ontbijt op De Buurt.
Pieter en de jongsten van leefgroep 3 gooiden Tim bij zijn laatste zwemles in het
water. Bedankt!
Mariëtte en Henri ( de weldoeners van De Buurt) trakteerden de kinderen op fruit en taart
Vera bracht handdoeken mee voor in de keuken.
De tante en de mama van Osman schonken watermeloenen en heerlijke koekjes
voor het feest.
Asha ( vrijwilligster) trakteerde de begeleiders op heerlijke samosa’s.
Kristien ( vrijwilligster) maakte en verkocht de knuffeltjes ten voordele van De Buurt.
Leefgroep vier bedankt Rebecca ( Madelief) die tussen het verhuizen door inspiratie
en ondersteuning bood bij het maken van hun dansfilmpje in het overgangsproject:
https://youtu.be/7YIThLBh5-M
Yvette Kip wil Stefano nog eens persoonlijk bedanken om elke maandag post te
leveren bij nummer 6 of 9. Yvette Kip vraagt ook of Stefano haar nog eens kan
opbellen: 0473952254.
Karen ( Billie), Joachim en Sien ( Robbe), Jan ( Seppe), Katrien en Tom ( Bas, Ico), Elza ( Jitte),
Barbara ( vrijwilligster) Johannes, Roland en Claudia (vrijwilligers), Hilde ( vriendin Claudia),
Kris Mies, Jo, Dieter ( Janosh, Leander), Korneel ( Ann), Koen ( vrijwilliger), Hemen
(vrijwilliger), Asha ( vrijwilliger), Sareh en Alireza (vrijwilliger), Eva ( Leon), Kristien
(vrijwilligster), Liza ( Lucia), Tim (Julia, Mira), Joannes ( vrijwilliger), Raf, Stijn ( Lina, Stan), Geert
(vrijwilliger), Judith, Annelies ( Moris), Zoë ( Zafirah), Christoph ( Ito), Elke ( Aldo), Anne, Ann,
Sven ( Jitte), Selien, Nel, Iris (Tuur), Jessica en Steven ( Anaïs), Niels en Uta ( Lasse, Louis),
Bart en Nele ( Luna, Jonas), Wim ( Josse, Wout), Lut, Marie-Jeanne ( oud ouder) en iedereen
die we spijtig genoeg even vergeten zijn.
Hemen ( vrijwilliger) herstelde de muur rondom de planten.
Barbara en Sonja ( vrijwilligers) zorgden deze week dat de keuken opgeruimd werd.

We wensen iedereen een heel zonnige,
ontspannende en fijne vakantie!

