De berichtenbrief van donderdag 05/10/2017

Kalender
vrij, 6 okt

geen school: pedagogische studiedag

ma, 9 okt

do, 12 okt
ma, 16 okt

geen school: facultatieve vrije dag

VM

leefgroep 1

zwemmen

Strop

inschrijvingen zusjes/broertjes en kinderen personeel °2016 (loopt tot 27 oktober)

ma, 16 okt

10u

toneel: Piccolino

leefgroep 1

De Centrale

ma, 16 okt

16u

vormingsmoment

de begeleiders

De Buurt

ma, 16 okt

20u

opstartvergadering
outputdossier

woe, 18 okt

VM

zwemmen

Elke, Katrien D, Eva Tim
V., Annelies, Anne,
Tim, Jo

vrij, 20 okt

Hele dag

vrij, 20 okt

NM

ma, 23 okt woe 25 okt

leefgroep 2

Strop

naar het park Claeys
Bouüaert

leefgroep 1

Mariakerke

zwemmen

leefgroep 3 & 4

Van Eyck

ontmoetingsdagen met de
Waalse school uit
Couthuin

leefgroep 4

Leuven

ma, 23 okt

20u

leefgroepvergadering

leefgroep 1

De Buurt

di, 24 okt

14u

ganzenspel met de
senioren

leefgroep 1

De Buurt

di, 24 okt

10u15

toneel Hut

leefgroep 1

Minard

do, 26 okt
ma 30 okt vrij 3 nov

20u

stuurgroep

leden &
geïnteresseerden

Tim

Herfstvakantie
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 dronken we koffie van Liza (Lucia), Annelies
(Moris) en Valérie ( Julia & Mira).
DE HANDDOEKEN
Dit weekend is het de beurt aan Iris & Yvan (Tuur).
Volgend weekend is het de beurt aan Kobe & Ursula (Maya).

WAT GEBEURT ER DEZE WEEK IN DE LEEFGROEP?
Leefgroep 1 werkt verder rond de kleuren en de herfst.
Leefgroep 2 werken verder rond de herfst
Leefgroep 3 werkt aan een nieuw project. Bedek die oren maar, want wij zullen twee
weken aan het timmeren slaan! (Pas maar op, Tim…)
Leefgroep 4 zoekt contact met hun Franstalige vrienden.
… er in 2018 verbouwingswerken uitgevoerd zullen worden. Het aanvraagdossier van
125000 euro werd goedgekeurd. Dit betekent dat 65% van de werken gesubsidieerd worden.
Zo is De Buurt in staat om volgende zaken aan te pakken: een uitgebreider
brandveiligheids-detectiesysteem, een nieuwe schoolpoort en nieuwe ramen en
achterdeur voor de 2de
  leefgroep en tot slot, het opknappen van de achtergevel.
… het team gaat vrijdag en zaterdag op teamtweedaagse. Zo maken ze tijd vrij om het
samen te hebben over de missie en de visie van De Buurt.
JOEPIE! De derde leefgroep heeft een locatie gevonden zodat ze toch op zeeklas kunnen
gaan: het scoutslokaal ligt op de grens tussen Bredene en Oostende. Bedankt Dieter en Lara!
(en dank aan ouders die een financiële actie op poten willen zetten)
Leefgroep vier gaat niet naar Leuven op ontmoetingsdagen op 23, 24 en 25 oktober! Maar
wel naar Braives. Dat is vlakbij Couthuin, zo kunnen de ouders van école Saint-François
komen helpen tijdens onze driedaagse. Meer info volgt voor de ouders van de vierde
leefgroep!
Hemen heeft in De Buurt gewerkt als vrijwilliger. Hemen zijn opdracht in De Buurt is
afgelopen. Hemen: Bedankt voor alles!
NIEUWS UIT DE SCHOOLMEETING
Om de twee weken komen alle kinderen van de school samen in het Schuurtje om
onder leiding van twee oudsten van de vierde leefgroep een aantal punten te
bespreken. Dit kan gaan over pluimen, voorstellen, vragen of gewoon om iets in de
kijker te brengen.
Wat we besproken hebben:
- een pluim aan alle kinderen die op tijd op school zijn!
- het weer wordt opnieuw kouder en natter… jassen aan als we buiten gaan!
- de kinderen van leefgroep vier en de oudsten van leefgroep drie die niet vóór 16u
opgehaald worden, moeten naar de studie op maandag, dinsdag en donderdag. De
studie duurt tot 16u30. Deze kinderen kunnen dan pas opgehaald worden. Dit
betekent dat deze kinderen niet vroeger uit de studie kunnen vertrekken.
- de quadro is hersteld door Hemen ( vrijwilliger)! Bedankt! De kleuters kunnen er weer
naar hartenlust op spelen!
Bedankt aan de meetingleiders van dienst: Nisanur en Wout!

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?
●
●
●
●
●
●
●

Lien (Lena) en Jo zetten 2 projecten in de kijker van het burgerbudget. Je kon al
stemmen op dinsdag- en woensdagochtend. Meer info vind je in bijlage.
Menmun (Azad) en Nadiré (Ileysu) kwamen lezen met leefgroep 3!
Menmun (Azad), Ben ( Tine), Karolien (Sus), Tizeta (Eliana), Miriam (Kevin)
hielpen mee met bouwen van raketten om de kinderen mee naar de maan te sturen.
Hillevi zat op de rode vertelstoel van leefgroep 3.
Dieter ging zingen in leefgroep 4.
Claudia plastificieerde de leesboekjes van leefgroep drie, hierdoor verslijten de
boekjes minder vlug.
Ruud ( Anne) en Sofie ( Marthe) deden boodschappen voor De Buurt. Heel erg bedankt!

De link naar het adressenboekje van het schooljaar 2017-2018 wordt via mail doorgestuurd.
Zo kan je het boekje downloaden. Indien je het adressenboekje op papier wil, geef dan een
seintje aan het secretariaat.
Een dikke merci aan iedereen die zijn leeg kopje thee of koffie op de juiste manier in de
keuken wegzet. Hoe? Er hangen foto’s waardoor dit voor iedereen duidelijk is.

Leefgroep drie is op zoek naar grote bloempotten (+-23cm, +-30cm) om hun mooie
kamerplanten in te zetten.
Voor het nieuwe project van de derde leefgroep hebben ze heel wat hout nodig. Kunnen
jullie thuis juist al eens kijken of je iets bruikbaars liggen hebt? Nog niet meebrengen, meer
info volgt nog.

WELKE OUDERS MAKEN DIT WEEKEND EN HET VOLGEND WEEKEND DE LEEFGROEP SCHOON?
Dit weekend 6 - 9 oktober

Weekend van 14 - 15 oktober

Leefgroep 1

Claire & Patrick (Noë)

Veva & Jan (Idriss)

Leefgroep 2

Catharina & Recai (Issaïah)

Hatice & Dincer (Irem)

Leefgroep 3

Belgin & Dervis (Yasin)

Belgin & Dervis (Yasin)

Leefgroep 4

Julie & Filip (Ciska)

Veerle & Wim ( Korneel)

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

Geen school

Notenburger met
groentecurry, rijst
en een Aziatisch
slaatje

Oranje linzenpuree
met wortel, appelsien
en koko. Quinoa met
rozijntjes een
selderijslaatje

Tortilla: Spaanse
omelet met aardappel,
paprika,  erwtjes, en
geraspte worteltjes

BEURTROLLERS
De soepmakers zijn op dinsdag Barbara (vrijwilligster), op donderdag Noortje (Bo, Sam) 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

maandag
Geen school

dinsdag
Geert
Sareh
Chris
Asha
Geert
Alberta

woensdag
Geert
Sareh
Geert
Els (Mong)

donderdag
Raf
Sareh
Chris
Asha
Hilde
Alberta
Tamara
(Janosh,Leander)

15u35- 16u30

Geert
Rudy (Hanne)

?
Elke (Aldo)

vrijdag
Geert
Sareh
Chris
Asha
Geert
Alberta
Pieter (Louis,
Sus)
Geert
Julie (Ciska,
Anton)

