De berichtenbrief van vrijdag 10/11/2017

KALENDER
di, 14 nov

20 u

leefgroepvergadering

leefgroep 3

De Buurt

wo, 15 nov

VM

zwemmen

leefgroep 2

Strop

don, 16 nov

20u

vergadering Gitane

werkgroep Gitane

De Harp

vrij,17 nov

NM

zwemmen

leefgroep 3 & 4

Van Eyck

ma, 20 nov

11u15

kleine schoolmeeting

alle leefgroepen

schuurtje

ma, 20 nov

20 u

stuurgroep

leden &
geïnteresseerden

nog af te spreken

di, 21 nov

20 u

leefgroepvergadering

leefgroep 2

De Buurt

di, 28 nov

VM - NM

Medisch onderzoek door CLB

oudsten leefgroep 3
jongsten leefgroep 1

De Buurt

woe, 29 nov

VM

zwemmen

leefgroep 2

Strop

do, 30 nov

20 u

Vl.O.M. - algemene vergadering

alle leefgroepen

De Sterrebloem

vr, 1 dec

VM

zwemmen

leefgroep 1

Strop

vr, 1 dec

NM

zwemmen

leefgroep 3 & 4

Van Eyck

di, 5 dec

VM

Sint op school

iedereen

De Buurt

di, 5 dec

16 u

Tuutjesboom: Sinterklaasfeest

leefgroep 1 en
kijklustigen

Tuin van Kina

di, 12 dec

20u

stuurgroep -

alle leefgroepen

nog te bepalen

algemene vergadering
wo, 13 dec

VM

zwemmen

leefgroep 2

Strop

do, 14 dec

20 u

vormingsmoment

alle leefgroepen

nog te bepalen

vr, 15 dec

NM

zwemmen

leefgroep 3 & 4

Van Eyck

ma, 18 dec

20 u

leefgroepvergadering

leefgroep 1

De Buurt

di, 19 dec

VM

medisch onderzoek door CLB

middengroepers
leefgroep 4

Marialand 1

do, 21 dec

NM

bezoek aan de senioren:

leefgroep 1

Tempelhof

Wintersprookje
ma, 25 dec vr, 5 jan
za, 3 feb

kerstvakantie
20u

Benefietfuif: GITANE iedereen

Vooruit,
Balzaal

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 Lut en De Buurt.
DE HANDDOEKEN
Dit weekend is het de beurt aan Els & Frank (Flo).
Het weekend van 18en 19 november is het de beurt aan Darina & Baykan (Zeynep).
WAT GEBEURT ER DEZE WEEK IN DE LEEFGROEP?
Leefgroep 1 verdiept zich in de herfst.
Leefgroep 2 laat de wilde dieren nog wilder worden.
Leefgroep 3 en leefgroep 4 gaan op zoek naar interesses, oplossingen voor problemen,
noden en kansen want ze kiezen een nieuw project.
Veilig naar school
We maken in samenwerking met de wijk Gent-Noord een schoolroutekaart.
Hiervoor moeten we veel informatie verzamelen over de weg die jullie kinderen afleggen
naar school/hobby’s,... en welke de gevaarlijke punten zijn.
Je kan deze informatie doorgeven via de Route2School-app of via de website
www.route2school.be. Met deze informatie maken we een schoolroutekaart voor de
kinderen en deze kaart gebruiken we ook om het stadsbestuur en andere beleidsmakers aan
te spreken om de schoolomgeving nog verkeersveiliger te maken.
Doe mee!
De verkeersveiligheid verbeteren voor uw kind en al zijn klasgenoten is zeer belangrijk!
Daarom deze warme oproep! De kinderen van de vierde leefgroep zullen dit invullen in de
leefgroep. We vragen ook de ouders van kinderen uit leefgroep 1, 2 en 3 om dit ook in te
vullen. Uw inbreng, die van andere ouders, leerkrachten, politie, jeugdverenigingen… is
dan ook cruciaal.
Spreek gerust andere mensen aan om deel te nemen!
Wanneer?
De verzameling van alle gegevens kan tot vrijdag 1 december 2017. Daarna zal het
Instituut voor Mobiliteit (IMOB) (i.s.m. AbeonaConsult) de binnengekomen gegevens
analyseren en de resultaten bespreken met de scholen, de politie en stad Gent.
Hoe deelnemen?
●
●
●
●

Een duidelijk stappenplan is terug te vinden op de website
www.route2school.be.
Klik op de knop ‘registreren’.
Na de éénmalige registratie dient u zich in te loggen en je kan starten.
Geef knelpunten op de schoolroute van uw kind door.

Heb je nog vragen, spreek gerust Johannes aan. (johannes@debuurt.be)

van

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?
●

●
●

●

●
●
●
●
●
●

Roland en Claudia hebben in de vakantie de plantjes water geven. Ze waren er ook
om de verwarming op te zetten, de vissen eten te geven, de containers buiten en
binnen te zetten. Dank u wel!
Geert (vrijwilliger) heeft de quadro-speeltoren in de tuin opnieuw opgebouwd. Hij
heeft ook de tegels op het terras van de derde leefgroep verhoogd en herlegd.
Onze Chrissen, die kunnen we niet missen. Chris (onze huis-kokin) krijgt elke week
hulp van Chris Casters. Ook zij hoort thuis in het rijtje van vele namen die deel
uitmaken van het kookteam.
Cool! Rik en Nadine (papa en stiefmama van Jo) schonken een professionele frigo aan
de school. Jo nam het vervoer voor haar rekening. De frigo kan je bewonderen
achteraan in de keuken.
Heel cool! Joannes, onze sympathieke secretariaatsmedewerker schenkt zijn
diepvries aan De Buurt. Bedankt Claudia om deze op te pikken.
Sofie (Marthe) schonk gekleurd papier aan de tweede leefgroep.
Marieke en Mich (Maurice en Martha), Gülhan (Fethan), Elke (Aldo), Rebecca (Madelief)
begeleidden de eerste leefgroep naar toneel.
Sien (Robbe) ging mee met de derde leefgroep naar de bib.
Bedankt aan alle ouders die het speelkeukentje voorzien hebben van potten, pannen,
lepels, … . Het wordt al volop benut!
Roland was op de afspraak met de chauffagist. Bedankt om dit op te volgen.

Wij zijn in De Buurt voorstanders van huiswerk als het kind begeleid en opgevolgd wordt.
De studie kan pas doorgaan als er twee beurtrollers aanwezig zijn.
Wie moet er naar de studie gaan? Alle oudsten van de 3de leefgroep en alle 4de
leefgroepers die in de avondbeurtrol blijven, gaan naar de studie. Wie geen huiswerk heeft,
kan lezen (er zijn tijdschriften, strips en leesboekjes). Kinderen blijven tot 16u25 in de
studie.
We zoeken voor elke avond 1 avond-beurtroller, zo kan Geert (vrijwilliger) op maandagen dinsdagavond de studiebegeleiding opnemen. Hierbij hebben we ook nog goed nieuws:
tot eind februari kunnen we elke donderdag voor de studiebegeleiding rekenen op twee
studenten van het Sint-Lievenscollege.
Kinderen kunnen dan tussen 15u55 en 16u25 onder begeleiding hun huiswerk in een rustige
ruimte maken. Bij het huiswerk wordt ook de computer gebruikt om beter te kunnen
remediëren, in te oefenen en te differentiëren.
We streven naar een rustige studieruimte waar de kinderen kunnen werken zonder gestoord
te worden. Dit houdt in dat je je kind niet kan ophalen tijdens de studietijd en dat je als
ouder beneden wacht in de gang tot jouw kind om 16u30 naar beneden komt.

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

Weekend van 18 - 19 november

Leefgroep 1

Hannelore & Norman (Baziel)

Fusun & Yusuf (Elizan)

Leefgroep 2

Catharina & Recai (Issaïah)

Rebecca & Stijn (Stan)

Leefgroep 3

Belgin & Dervis (Yasin)

Belkiz & Musa (Esma)

Leefgroep 4

Julie & Filip (Ciska)

Margo & Koen (Mingus)

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

BEURTROLLERS

8u00- 8u40
12u10- 13u30

15u35- 16u30

maandag

dinsdag

donderdag

vrijdag

Cannelloni met
schapenfeta en
broccolisaus,
tomaatjes, witloof
met mandarijntjes
van de Sint

Veggie-spaghetti
met heel veel
groenten,
champignons voor
de liefhebbers,
komkommer met
tuinbonen

Rijstkroketjes met
paprika en/of witloof,
knolselder met
rozijntjes en appeltjes

Geert kookt :
Kabeljauwfilet met
groene puree en vissaus

BEURTROLLERS
De soepmakers zijn op maandag; Lucia(Dahlia), op dinsdag Barbara (vrijwilligster), op
donderdag ? en op vrijdag Veerle (Korneel).
Geef je je naam door als je
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
Geert
Geert
Geert
Raf
Geert
Sareh
Sareh
Sareh
Sareh
Sareh
Chris
Chris
Geert
Chris
Chris
Asha
Asha
Els (Mong)
Asha
Asha
Alberta
Geert
Alberta
Geert
Myriam
Alberta
Tamara
Alberta
(Janosh,Leander)
Geert
Myriam
Pieter (Louis,
Myriam
Sus)
Geert
Geert
Sien (Robbe)
Geert
Elza (Jitte)
Catharina
?
?
(Isaiiah)
Jasmien (Lili)
Rudy (Hanne)

