De berichtenbrief van vrijdag 08/09/2017

Kalender
vr, 8 sept
ma, 11 septwo 13 sept
ma, 11 sept

NM

16u00

zwemmen

leefgroep 3 en 4

Van Eyck

naar het bos

leefgroep 4

leefgroepvergadering

leefgroep 2

De Buurt

di, 12 sept

20u00

leefgroepvergadering

leefgroep 1

De Buurt

do, 14 sept

VM

zwemmen

leefgroep 1

Strop

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

vr, 22 sept

NM

zwemmen

leefgroep 3 en 4

Strop

vr, 22 sept

16u30

openingsreceptie met
spaghetti-avond

Iedereen

De Buurt

vormingsmoment

begeleiders

Dieter

ma, 25 sept

19u00

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 trakteerden Gentil en Mich (Maurice)
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?
Leefgroep 1 ontdekt de leefgroep en de baby’s Femke & Tilda!
Leefgroep 2 verkent de leefgroep.
Leefgroep 3 de tweedaagse komt eraan!
Leefgroep 4 gaat gezellig kamperen in het bos.

●

Een goed begin is ’t halve werk !

●

Je kan voor jouw kind een toelage van de mutualiteit krijgen voor meerdaagse
uitstappen, meer info en aanvraagformulier bij het secretariaat.

●

‘s Middags gaan de kinderen soms thuis eten, dan moeten de namen van de
kinderen die mee zijn in het schriftje in de gang duidelijk per leefgroep geschreven
worden. Er gaan ook soms vriendjes mee. Maar niet alle kindjes mogen van hun
ouders mee naar buiten ‘s middags. Controleer de lijst die boven het  schriftje hangt.

●

Heb je vragen voor het CLB dan kan je bellen naar ons CLB in de Halve
Maanstraat  09 277 84 00
○ of chatten op maandag, dinsdag en donderdag van 17u tot 21u
○ woensdag van 14u tot 21u via https://www.clbchat.be/. Op de chat praat je
met een medewerker van het CLB.
○ Je kan je verhaal vertellen, een vraag stellen, … of samen met je
chatbegeleider bekijken wat je zou willen bereiken, en hoe je dat kan
aanpakken.
○ De CLB-medewerker chat enkel met jou. Een chatgesprek duurt maximum
45 minuten, zodat ook andere leerlingen een kans krijgen om te chatten.
○ Je kan ook langsgaan in De Krook.

●

Veranderingen in het schoolreglement vind je op onze site.www.debuurt.be

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?
● Marjan (Otis) waste de schilderschorten van leefgroep drie.
● Eliane (Loes) en Jo zochten naar luizen op de kinderkopkes.
● Jo, Sofie (Marthe), Elza (Jitte), Marjan (Joshua) waren de inspringende
beurtrollers.
● Lieve (Josse & Wout), Nele en Bart (Jonas) kwamen ook klussen in de grote
vakantie.
● Fantasticoooo! Margo (Mingus), ze maakte een mooie uitnodiging voor het
spaghettifestijn.
● Geert  hielp Denise (8u40-show) op weg met mutsen
● Dankzij Karolien houden wij het droog! Ze schonk badhandddoeken aan De
Buurt
● De kleine handdoeken liggen in de geefkast, wie er wil neent ze mee.

De brede school kocht fietsen aan. Ook De Buurt geniet mee. Merci!!
Denk eraan: de fietsen gebruiken we alleen tijdens de schooluren.

Denise (8u40-show) is op zoek naar (wollen) mutsen! Alle schenkingen zijn
welkom bij Hillevi, Dieter, Johannes, Raf of Lara!
Kristien (vrijwilligster) is alvast naarstig aan het haken.

WELKE OUDERS MAKEN DIT WEEKEND EN HET VOLGEND WEEKEND DE LEEFGROEP SCHOON?
Weekend van 8 en 9
september:
Leefgroep 1

Elif en Cafer (Azra)

Leefgroep 2

Valerie en Tim (Mira)

Leefgroep 3

Marieke en Mich (Maurice)

Leefgroep 4

Anne (Jesse)

Weekend van 15 en 16
september:

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

Gekookt eitje op
een bedje van
spinazie, knolselder
met appel en
wortelrasp

Udon met
pompoensausje,
paprika en
snijbonen,
komkommer met
feta

Pitta: broodje met
lamsgehakt, sla,
tomaat en
komkommer, sausjes
Ook nog linzen

Tofu gebakken de oven
met groentencouscous
en tomatenslaatje

BEURTROLLERS
De soepmakers zijn op maandag; Fien (Rosanne), op dinsdag: Barbara (vrijwilligster); op
donderdag: Noortje (Bo) en op vrijdag: Veerle (Korneel).
Geef je je naam door als je kan beurtrollen waar een vraagteken staat? Dank alvast.
BEURTROLLERS

8u00- 8u40
12u10- 13u30

15u35- 16u30

maandag
Geert
Sareh
Chris
Asha
Iris
Hilde
Geert

dinsdag
Geert
Sareh
Chris
Asha
Geert
?

Geert

Geert

woensdag
Geert
Sareh

Geert

donderdag
Raf
Sareh
Chris
Asha
Tamara (Janosh,
Hilde

vrijdag
Geert
Sareh
Chris
Asha
Geert
Pieter (Louis)

?

Geert

Leander)

