De berichtenbrief van vrijdag 20/10/2017

Kalender
ma, 23 okt woe 25 okt

ontmoetingsdagen met de Waalse school uit
Couthuin

leefgroep 4

Braives

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

toneelvoorstelling ‘Hut’

leefgroep 1

Minard

do, 26 okt

20u

stuurgroep

leden &
geïnteresseerden

Tim

do, 24 okt

ma 30 okt vrij 3 nov

16u

tentoonstelling project

leefgroep 3

De Buurt

Herfstvakantie

do, 9 nov

VM

toneel ‘Stekeblind’

leefgroep 1

Theater Arca

 di, 14 nov

20 u

 leefgroepvergadering

 leefgroep 3

De Buurt

 wo, 15 nov

VM

zwemmen

leefgroep 2

Strop

vrij,17 nov

NM

zwemmen

leefgroep 3 & 4

Van Eyck

ma, 20 nov

20u00

stuurgroep

leden &
geïnteresseerden

nog af te spreken

woe, 29 nov

VM

zwemmen

leefgroep 2

Strop

do, 30 nov

20u00

Algemene vergadering van alle leefgroepen

De Sterrebloem

za, 3 feb

20u

Benefietfuif:

Vooruit,
Balzaal

de Vl.O.M.

GITANE

iedereen

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 Hannelore (Baziel) en De
Buurt.
DE HANDDOEKEN
Dit weekend is het de beurt aan Annelies & Bart (Finn)
Volgend weekend (herfstverlof) is het de beurt aan Lieve & Wim (Josse en Wout)
WAT GEBEURT ER DEZE WEEK IN DE LEEFGROEP?
Leefgroep 1 werkt verder over het bos en Piccolini.
Leefgroep 2 verliest zich helemaal in de wereld van de wilde dieren.
Leefgroep 3 heeft het timmerproject afgerond en bereidt zich voor op de tentoonstelling.
Leefgroep 4 leert de Franstaligen spelenderwijs kennen op ontmoetingsdagen in Braives.

… De Buurt en twee andere scholen meewerkten aan een film. De film heet ‘Over de
streep’ en volgt drie kinderen die hun eerste stapjes zetten in de kleuterschool. Klik hier
voor de film. Dit is een initiatief dat uitgaat van het VBJK.
…  je gratis ideeën kan krijgen? Weet je niet goed wat te doen tijdens de vakantie? Via
https://stad.gent/kinderen krijg je misschien een idee!
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?
●
●
●

●
●
●
●
●

●

Berlinde (Lonne), Miel (Billie) en Woudy (vrijwilligster) zwommen mee met leefgroep 1.
Catharina (Anaïssa), Rebecca (Madelief) en Elke (Aldo) gingen mee naar het toneel.
Julie ( Anton), Lien ( Lena), Elif ( Melih), Eliane ( Loes en Tinus), Karolien ( Sus), Tom ( Ico),
Valerie ( Julia), Marjan ( Otis), Mieke ( Klaas) en Geert gaven ons deze week hun
helpende handen voor het timmerpoject. Een dikke merci!
Valerie (J ulia) en Marieke (M
 aurice) en Gerda (o ma Lena) maakten samen met enkele
leerlingen van leefgroep 4 fleurige kussenslopen voor de kring van de derde.
Özlem ( Osman) schenkt stoofvlees aan de keuken van Chris.
Tom ( Ico) schonk grote vellen papier aan de school!
Steven ( Anaïs) onderzocht samen met zijn schoonvader de vaatwasmachine. Deze zal
kunnen hersteld worden! Heel erg merci.
De begeleiders bedanken Geert voor de logistieke ondersteuning bij het
vormingsmoment. Een dank u wel aan Katrien (Ico), Eva ( Gust, Tine), Elke, Anne, Jo,
Hillevi en Tim. Zij kwamen samen om een nieuw outputonderzoek (hoe verloopt de
overgang naar het secundair?) op te maken.
Een dank u wel aan Chris (onze huis-kokin) voor al die gezonde en heerlijke
maaltijden die ze klaarmaakt met haar vrijwilligersteam dat bestaat uit An,
Marie-Jeanne, Alexandra, Riet, Barbara, Sonja, Tania, Bianca en Darina.

De fiets van Baziel is gestolen. Hannelore wil een tweedehandsfiets kopen (oudste 2de
leefgroep). Wie kan Baziel helpen?
Helpende handen in herfstvakantie: De tegels op het terras van leefgroep drie worden
herlegd op tegeldragers. Wie heeft zin om Geert hierbij te helpen? (mail naar
tim@debuurt.be)

WELKE OUDERS MAKEN DIT WEEKEND EN HET VOLGEND WEEKEND DE LEEFGROEP SCHOON?
Dit weekend

Weekend van 28-29 oktober

Leefgroep 1

Noortje & Tom (Mees)

Sibel & Mevlit (Ildem)

Leefgroep 2

Rebecca & Stijn (Stan)

Hannelore & Boris (Achille)

Leefgroep 3

Lien (Lena)

Miriam & Steven (Kevin)

Leefgroep 4

Liza & Zouhaïr (Lucìa)

Uta & Niels (Louis)

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

Ovenschotel met
zoete patat, wortel,
bloemkool en feta,
couscous, linzen
met tomaatjes

Volkorenpasta met
broccoli, paprika
en
boschampignons,
komkommersalade met maïs

Stoofvlees gekregen
van Özelm (Osman) van
het offerfeest op
Brits-Indische wijze,
bulgur, wortel,
komkommeryoghurtdip

Frietjes met
kruidenomelet, veel
rauwkost met witte
bonen en huisbereide
sausjes

BEURTROLLERS
De soepmakers zijn op maandag: Fien (Rosanne), 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.
BEURTROLLERS

8u00- 8u40
12u10- 13u30

15u35- 16u30

maandag
Geert
Sareh
Chris
Asha
Alberta
Myriam

?
?

dinsdag
Geert
Sareh
Chris
Asha
Geert
Alberta
Myriam
Geert
?

woensdag
Geert
Sareh
Geert

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

Sien (Robbe)
Elke (Aldo)

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

