De berichtenbrief van vrijdag 24/11/2017

²

KALENDER
 di, 28 nov

VM - NM

CLB-onderzoek

woe, 29 nov

VM

zwemmen

leefgroep 2

Strop

do, 30 nov

20 u

Vl.O.M. -

alle leefgroepen

vr, 1 dec

VM

zwemmen

leefgroep 1

Margo, Katrien en
Lien, Tim, Johannes,
Jo, Julien en Evert

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:

Tuin van Kina

Sinterklaasfeest

leefgroep 1 en
kijklustigen

stuurgroep -

alle leefgroepen

De Buurt

algemene vergadering

Start om 8u40
Slotshow om 11u30

oudsten leefgroep 3 De Buurt
jongsten leefgroep 3

Strop

di, 12 dec

20u

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

do, 21 dec

NM

bezoek aan de senioren:

jongsten leefgroep 2 Marialand 1
middengroepers
leefgroep 4

algemene vergadering

leefgroep 1

Tempelhof

team Gitane

De Sterrespits

Wintersprookje
do, 21 dec
 ma, 25 dec  vr, 5 jan
 do, 18 jan

20u

vergadering Gitane

KERSTVAKANTIE
20 u

stuurgroep

stuurgroepleden en
geïnteresseerden

nog af te spreken

Toneel ‘Rebel’ van

leefgroep 3

Minard

Benefietfuif:

iedereen

Vooruit,
Balzaal

jeugdtheater ‘4 Hoog’
 za, 3 feb

20u

GITANE

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 Kristien (vrijwilligster) en
Valerie ( Julie en Mira) .
DE HANDDOEKEN
Dit weekend is het de beurt aan Canan & Salih (Ecem K).
Het weekend van 2 en 3 december is het de beurt aan Gökul & Ercan (Cenk).
WAT GEBEURT ER DEZE WEEK IN DE LEEFGROEP?
Leefgroep 1 en 2 bereiden zich voor op de komst van de Sint.
Leefgroep 3 gaat lekker koken en recepten uitschrijven.
Leefgroep 4 sport met de nodige dramatiek.

●

jouw derdeleefgroeper kan dansen op woensdag van 16u tot 17u in het
Buurtcentrum? De prijs bedraagt 2 euro per les. Het doel is PLEZIER beleven
tijdens het dansen.  Inschrijven kan bij Heike van het Buurtcentrum (gsm 0470 20
09 02)

●

Jeroen is de nieuwe vrijwilliger in leefgroep 1. Net zoals iedereen begint hij in
het warme nest van Bart, Sareh, Jo en Tania. Hij beurtrolt op dinsdagavond,
donderdagmiddag en -avond en vrijdagavond.

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) ging mee naar de bibliotheek met de jongsten van leefgroep 3.
Sofie (Marthe) maakte een digitale scan van onze liedjes.
Catharina (Issaïah en Annaïsa) zong liedjes in voor ons dierenproject.
Hava ( poetsvrouw De Buurt) schonk een fles cava aan de school.
Steven ( Anaïs) zal niet meer werken op de 8u40. Hij heeft een andere collega.
Bedankt Steven voor de jaren dienst. Je kan jouw gouden horloge oppikken op het
secretariaat. ;)
Jasmien ( Lili) sprong in als avondbeurtroller op maandagavond.
Wille ( Tinus en Loes) en Wim ( oud-ouder) zijn volop bezig met de voorbereiding van
het grote bouwdossier. Achter de schermen worden bergen werk verzet.
Mariëtte en Henri ( onze buren) schonken lekkers om uit te delen op dag dat de man
met de staf komt.
Valeria ( Viktoria) waste de handdoeken van leefgroep 3.

Bayram,  een broertje voor Anil, zoontje van Mustafa Gürbüz  en Nazli Karademir
geboren op 20 november. Proficiat aan de ouders!
Ook proficiat aan mama Karolien Steenhaut en papa Jochen Depestele met de geboorte
van Rosie, zusje van Louis en Sus, zij is geboren op 9 november.

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

Weekend van 2 en 3 december

Leefgroep 1

Elke & Karel (Aldo)

Catharina & Recai (Issaïah)

Leefgroep 2

Annick & Frank (Senne)

Hatice & Dincer (Irem)

Leefgroep 3

Sita & Tarkan (Ilayda)

Sien & Joachim (Robbe)

Leefgroep 4

Elza & Sven (Jitte)

Ursula & Kobe (Maya)

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

Ovenschotel: zoete
Groentecake,
patat, wortel en
quinoa met
bloemkool, feta,
erwtjes, tzatziki
bulgur,
tomaat-paprikaslaatje

donderdag

vrijdag

Kalkoenstoofpotje met
prei en
bamboescheuten, rijst
en Chinese kool

Vislasagne met
spinazie, venkelsalade
met appelsien

BEURTROLLERS
De soepmakers zijn op maandag; Lucia (Dahlia), 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

12u10- 13u30

maandag
Geert
Sareh
Chris (kok)
Asha
Alberta
Myriam
Geert

dinsdag
Geert
Sareh
Chris (kok)
Asha
Geert
Myriam
?

15u35- 16u30

Geert
?

Geert
Rudy (Hanne)
Jeroen

8u00- 8u40

woensdag
Geert
Sareh
Geert
?

donderdag
Raf
Sareh
Chris (kok)
Asha
Alberta
Myriam
Claudia
Jeroen
Jeroen
?

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

