De berichtenbrief van vrijdag 13/10/2017

Kalender
ma, 16 okt

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

ma, 16 okt

10u

toneel: Piccolino

woe, 18 okt

VM

zwemmen

vrij, 20 okt

Hele dag

naar het park Claeys
Bouüaert
zwemmen

ma, 16 okt

do, 19 okt

20u00

20u

vrij, 20 okt

NM

ma, 23 okt

20u00

di, 24 okt

10u15

ma, 23 okt woe 25 okt

di, 24 okt

do, 26 okt
ma 30 okt vrij 3 nov
do, 9 nov

di, 14 nov

wo, 15 nov
vrij,17 nov

ma, 20 nov
woe, 29 nov
do, 30 nov

14u00

20u00

VM

20 u

opstartvergadering
outputdossier

startvergadering Gitane

ontmoetingsdagen met de
Waalse school uit
Couthuin
leefgroepvergadering
ganzenspel met de
senioren
toneel Hut
stuurgroep

leefgroep 1

De Centrale

iedereen

De Buurt

leefgroep 3 & 4

Van Eyck

leefgroep 1

De Buurt

leefgroep 1

Minard

Elke, Katrien D, Eva Tim
V., Annelies, Anne,
Tim, Jo
leefgroep 2
Strop
leefgroep 1

leefgroep 4

leefgroep 1

leden &
geïnteresseerden

Herfstvakantie

Tim

leefgroepvergadering

leefgroep 3

De Buurt

leefgroep 3 & 4

Van Eyck

leefgroep 2

20u00

stuurgroep

leden &
geïnteresseerden
leefgroep 2

20u00

De Buurt

leefgroep 1

zwemmen

VM

Braives

toneel ‘Stekeblind’

VM
NM

Mariakerke

zwemmen

zwemmen
Vl.O.M. algemene vergadering

alle leefgroepen

Theater Arca
Strop

nog af te spreken
Strop

De Sterrebloem

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 De Buurt
DE HANDDOEKEN
Dit weekend is het de beurt aan Kobe & Ursula (Maya).
Volgend weekend is het de beurt aan Annelies & Bart (Finn)
WAT GEBEURT ER DEZE WEEK IN DE LEEFGROEP?
Leefgroep 1 geniet van een mooie toneelvoorstelling en gaat naar het bos.
Leefgroep 2 werkt rond wilde dieren.
Leefgroep 3 is van start gegaan met het timmerproject.
De klungelfase is voorbij, nu begint het echte vakmanschap!
Leefgroep 4 se prépare pour les jours de rencontres.
….dat er op vrijdag vaak ‘ondersteuners’ rondlopen op school? Ze heten Joeri en Filip en
zullen met hun expertise uit het buitengewoon onderwijs het team inhoudelijk ondersteunen.
… alle teamleden op weekend zijn geweest? Ze hebben een extra dagje gebreid aan de
pedagogische studiedag. Ze hadden het over de missie en visie van De Buurt en gingen in
gesprek met enkele mensen die doorheen de jaren De Buurt mee hebben vorm gegeven. Het
was dus voor iedereen een was inhoudelijk herbronning.

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?
●
●
●
●
●
●

Geert Clarisse (oud-ouder) tekende prachtige illustraties voor de placemat rond
ouderparticipatie. Die krijg je hopelijk binnenkort te zien.
Dolly en Francis (Lily) konden niet aanwezig zijn op de klussendagen, dus hebben
afgelopen weekend gezorgd dat er een prachtige kast gebouwd is voor de
poetsproducten in leefgroep 2.
Valerie (Julia), Mehmet (Melih), Mich (Maurice), Ben (Tine), Lien (Lena) en Marjan (Otis)
kwamen tijdens de eerste dagen van het timmerproject van leefgroep 3 een handje
helpen. Bedankt hiervoor!
Roland, Claudia en Geert hebben gezorgd voor een nieuwe groencontainer. Geert
heeft de grote container uitgepoetst. Weg met die stinkende luchtjes. Merci!
Henk Maeckelberghe (oud-ouders) wil propere lucht in onze stad. Deze groene,
gezonde droom maakt hij mogelijk door De Buurt met 100 euro te sponsoren.
Hierdoor kan onze school meedoen aan een groot onderzoek van Greenpeace dat de
luchtkwaliteit zal meten in onze stad.
Een ferme dank u wel voor onze Joannes en Kristien (vrijwilligers) die het
secretariaatsteam Lutje-Anne-Evert-Tim op een ongelooflijke manier - en in alle
stilte - ondersteunen.

Leefgroep 3 is op zoek naar oude keukenspullen (bv. pollepel, potten, pannen, …) om te
gebruiken in het speelkeukentje dat ze zullen bouwen tijdens het timmerproject.

WELKE OUDERS MAKEN DIT WEEKEND EN HET VOLGEND WEEKEND DE LEEFGROEP SCHOON?
Deze week

Weekend van 21-22 okt

Leefgroep 1

Veva & Jan (Idriss)

Noortje & Tom (Mees)

Leefgroep 2

Anneleen (Dao)

Rebecca & Stijn (Stan)

Leefgroep 3

Belgin & Dervis (Yasin

Lien (Lena)

Leefgroep 4

Veerle & Wim (Korneel)

Liza & Zouzou (Lucìa)

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

Pompoensoufflé
met gebakken
aardappel, boontjes,
witloof met vijg en
feta

Kippenworst met
peren-appelmoes,
bulgur, paprika,
tomaat met witte
boontjes

Veggie
koninginnehapje met
tofu, prei en broccoli,
Chinese kool en
avocado

Capellini met
kabeljauw, bloemkool,
venkel met appelsien
en oregano

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

15u35- 16u30

maandag
Geert
Sareh
Chris
Asha
Geert
Alberta
Myriam
Iris (Tuur)
Geert
?

dinsdag
Geert
Sareh
Chris
Asha
Geert
Alberta
Geert
Rudy (Hanne)

woensdag
Geert
Sareh
Geert
Els (Mong)

donderdag
Raf
Sareh
Chris
Asha
Hilde
Alberta
Tamara

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

?
Elke (Aldo)

Geert
Julie (Ciska, Anton)

(Janosh,Leander)

