De berichtenbrief van vrijdag 01/09/2017

Kalender
vr, 1 sept

8u 40

start schooljaar met een wervelende show

vr, 1 sept

14u30

ma, 4 sept

8u40

Iyi Bayramlar! Fijn Offerfeest!
Wensen en thee in de tuin van De Buurt

wo, 6 sept

VM

zwemmen

leefgroep 2

Strop

do, 7 sept

16u00-17u30

leefgroepvergadering

leefgroep 3

De Buurt

vr, 8 sept

NM

zwemmen

leefgroep 3 en 4

Van Eyck

naar het bos

leefgroep 4

leefgroepvergadering

leefgroep 2

De Buurt

ma, 11 septwo 13 sept
ma, 11 sept

16u00

nieuwe wervelende show

di, 12 sept

20u00

leefgroepvergadering

leefgroep 1

De Buurt

do, 14 sept

VM

zwemmen

leefgroep 1

Strop

do, 14 tot vrij 15 vertrek
sep
8u40 op s chool

kennismakingstweedaagse leefgroep 3

ma, 18 sep

20u00

leefgroepvergadering

leefgroep 4

De Buurt

wo, 20 sept

VM

zwemmen

leefgroep 2

Strop

do, 21 sept

20u00

stuurgroep

leden en
geïnteresseerden

Katrien

vr, 22 sept

NM

zwemmen

leefgroep 3 en 4

Strop

vr, 22 sept

16u30

openingsreceptie met
spaghettiavond

Iedereen

De Buurt

vormingsmoment

begeleiders

Dieter

ma, 25 sept

19u00

Lokeren

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 Valerie (Julia) en De Buurt..

DE HANDDOEKEN
Dit weekend is het de beurt aan Steven en Jessica (Anaïs)
Volgend weekend is het de beurt aan Gülnaz & Aydin (Selin)
WAT GEBEURT ER DEZE WEEK IN DE LEEFGROEP?
Alle begeleider staan klaar om te beginnen! De kinderen leren deze week hun nieuwe
leefgroep kennen.

●

●

●

●

De nieuwe schooluren:
maandag, dinsdag, vrijdag: 8u40- 12u10 en 13u30- 15u 40
woensdag: 8u40-12u00
donderdag 8u40- 11u50 en 13u30 -15u40
Dit schooljaar is er opvang op school van 8u- 16u30. Gaat je kind naar IBO,
vergeet dit niet te noteren op het krijtbord in de tuin. Dankzij Geert en Sareh is er
opvang vanaf 8 uur. Dit is een aanbod voor 1 jaar.
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

Het minimumengagement: kuisen en klussen
Voor De Buurt is het belangrijk dat ouders mee organiseren en mee verantwoordelijkheid
opnemen. Het poetsen van de leefgroepen en het opnemen van een klusbeurt is het
minimumengagement en dus een verantwoordelijkheid van iedereen.
Wanneer het niet lukt om tijdens de vakantie een klusbeurt op te nemen, dan krijg je een
extra poetsbeurt. Zo kan je toch jouw minimumengagement opnemen.

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?
●

●

●

WAAAAAUW! Zooo veeel volk op de klussendagen. Dankjewel

klussendames om dit te coördineren: Claudia, Margo (Ilias), Anne (Jesse) en Utah
(Louis). Nog een heel grote merci aan Geert, Hemen, Sareh en Alireza want zij
kwamen heel regelmatig klussen.
In juli konden we ook nog rekenen op de enthousiaste hulp van Koen, Lien (Lena),
Zoë (Zafirah), Katrien (Bas en Ico), Wim (Korneel),  Steven en Jessica (Anaïs),
Valerie (Julia), Sven en Elza (Jitte), Annelies (Moris), Veerle (Korneel), Iris (Tuur),
Els (Mong), Sien (Robbe), Marian (Joshua), Jan (Seppe) en de begeleiders.
In augustus kwamen helpen: Liza (Lucia), Ben (Gust), Eliane (Tinus), Tom en
Noortje (Bo), Peter (Fons), Mieke (Nel), Jasmien en oma Janine (Lily), Anke
(Seppe), Karel (Aldo), Yelle (Mo), Pieter (Louis), Anja (Ito), Rebecca (Lina),
Berlinde (Lonne), Karen (Billy), Zoë (Zafirah), Lien (Lena), Hannelore (Achiel),
Mich en Marieke (Maurice), Arian en Stef (Conan), Tom (Ico), Filip (Nel), Fien en
Hannes (Rosanne), Joachim en Sien (Robbe), Hannelore (Baziel), Steven en Jessica
(Anaïs), Kristel (Titus), Wille(Tinus), Manon en Nathalie en natuurlijk ook de

●
●
●
●
●
●

begeleiders.
Judith schenkt een stofzuiger aan de derde leefgroep.
Myriam Demonie (vrijwilligster) schenkt bureaumateriaal aan De Buurt en Jo
maakt ons blij met spelletjes en boeken. Merci dames.
Steven (Anaïs) kocht een doos klimgrepen en zal een klimmuur bouwen voor ‘t
schuurke.
Joepie, Claudia schenkt circusballen aan De Buurt.
Oef, de fietsenrekken worden woensdag teruggeplaatst. Een dikke merci aan
Hannelore (Baziel) om dit mee mogelijk te maken.
Steven en Jessica (Anaïs) voor het verzorgen van de planten van de eerste
leefgroep.

Tilda, zusje van Aldo, dochter van Karel en Elke is geboren.
Femke, zusje van Madelief, dochter van Rebecca en Dieter is geboren.
Welk teamlid werkt waar?
Leefgroep 1

Bart, Jo en Sareh (en Tania als vrijwilligster)

Leefgroep 2

Eva en Ann

Leefgroep 3

Lara (jongsten), Dieter (middengroepers), Judith en
Julia (oudsten)

Leefgroep 4

Raf (jongsten), Johannes (middengroepers), Hillevi
(oudsten)

Zorg

Jo: leefgroep 1
Judith: leefgroep 2 en 3
Tim: leefgroep 4

Secretariaat

Lut, Joannes en Kristien (als vrijwilligster)

Brugtaken

Jo

Coördinator van De Buurt

Tim

Vl.O.M

Anne & Tim

(De Buurt is één van de 5
vestigingen van de Vl.O.M)

Mmmmmmmelk
De subsidies voor melk zijn gedaald. Daarom besliste de stuurgroep om de prijs te verhogen
van 0,25 euro naar 0,30 euro. Nieuw dit schooljaar is de keuze die je kan maken uit het
drinken van melk, een alternatief voor melk (ongezoete soja-, amandel- of rijstmelk) of
water. Vrijdag krijgt iedereen een brief mee om deze keuze aan te geven.
Dankzij Jo is het laatste afvalmateriaal naar het containerpark gebracht. Opgeruimd staat
netjes, dus de school is klaar voor 1 september.
Maar… om de school wat netjes te houden tijdens het schooljaar, zoeken we mensen die
elke maand eens naar het containerpark willen rijden! Zie jij dit (wel eens) zitten? Super,
laat het weten aan Hillevi! (hillevi@debuurt.be)

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

vrijdag

maandag

dinsdag

donderdag

vrijdag

Veggie:
pastakrullen
met maïs en
komkommer,
feta en
bloemkool, sla
en tomaten en
dhal.

Veggie: capellini
met
groentetomatensaus,
veggiegehakt,
champignons voor
de liefhebbers en
komkommersla

Vissalade in
een tomaatje,
aardappelen
en
venkelsalade

Pizza met tomaat en
geitenkaas,
broccoli, rauwkost
en yoghurt muntdip

Kippenworst,
boulgour,
appelperenmousse,
koolrabisalade
met wortel

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.
8u00- 8u40
12u10- 13u30

15u35- 16u30

maandag
Geert
Sareh
Chris
Asha
Geert
Hilde
?
Geert
?

dinsdag
Geert
Sareh
Chris
Asha
Geert
?
Geert
?

woensdag
Geert
Sareh

Geert
?

donderdag
Raf
Sareh
Chris
Asha
Hilde
?

vrijdag
Geert
Sareh
Chris
Asha
Geert
?

Tamara (Janosh,

Geert
?

Leander)

?

