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Lichtjesfeest met gebak,
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 ma, 25 dec  vr, 5 jan

KERSTVAKANTIE

ma, 6 jan

 do, 18 jan
ma, 29 jan

start inschrijven sportkampen stad Gent KROKUSVAKANTIE
https://stad.gent/sport2/sportkampen
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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 Joannes en De Buurt.

DE HANDDOEKEN
Dit weekend is het de beurt aan Hasibe & Ali (Cigdem).
Het weekend van 16 en 17 december is het de beurt aan Uta & Niels (Louis).
WAT GEBEURT ER DEZE WEEK IN DE LEEFGROEP?
Leefgroep 1 werkt aan de verrassing voor nieuwjaar.
Leefgroep 2 gaat naar het S.M.A.K. (kunstmuseum) en werkt aan de ‘verrassingen’.
Leefgroep 3 bereidt zich na een geslaagd etentje voor op de verkoop van hun foodboxen.
Leefgroep 4 na een paar weken acteren, doen we nu terug alsof we inoefenen.
●
●
●

de gezinsoudsten van school een brief kregen om een foodbox te bestellen. Deze
worden zorgvuldig bereid door de derde leefgroep als eindproduct van hun project.
je via https://stad.gent/kinderen veel leuke vrijetijdsbestedingen vindt voor je kind?
Noteer 6 januari in je agenda want dan start de inschrijving van de
krokusvakantiekampen. Meer info via https://stad.gent/sport2/sportkampen.

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?
●

●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●

Kristien (vrijwilligster) en Irène (mama van Ann) begeleiden elke maandagmiddag de
kinderen van de vierde leefgroep die willen leren haken: ze maken mutsen, sjaals en
diertjes. Een warme dankjewel!
Dank aan Joannes en Pieter ( Louis, Sus) om ons uit de nood te helpen door een
middagtoezicht op te nemen.
Claudia schonk leesboekjes aan de derde leefgroep!
Jean-Pierre bracht de derde leefgroep wat Gents baai taaidens de week van’t Gents.
Nadire ( Ileysu), Marjan ( Otis), Mieke ( Klaas), Hannelore ( Baziel) hielpen bij het koken
in  de derde leefgroep. Het was een geslaagde en lekkere maaltijd!
Mieke ( Klaas) liet een bende van 36 kinderen koken in de Orangerie van het
cohousingproject ‘Meerhem’:  Dikke merci!
Catharina ( Issaïah) waste de handdoeken van de keuken.
Gulnaz (B
 elfin) schonk vorige week fruit aan de school.
Pieter ( Sus), Nadire ( Ileysu), Valerie (Julia), Ben ( Tine), Sven ( Jitte), Jacques (opa Lucia),
Tom (Ico), Els ( Mong), Marjan (Otis) Jasmien ( Lili) om mee te zingen en spelen bij de
Tuutjesboom. Ook een grote dankjewel aan Noortje ( Bo) om zich volledig te geven
als dirigente van het orkestje! Ook groot applaus voor Dieter en de andere
begeleiders die mee hielpen musiceren.
Catharina (Issaïah) o m mee te spelen bij de verwelkoming van de Sint. Bedankt ook
om de violen te stemmen!
Dincer ( Irem) maakte donderdag 7/12 soep.
Jessica, Steven en opa Marc ( Anaïs) bedankt om onze vaatwasmachine te herstellen.

Een soepmaker op dinsdag (elke week) en donderdag om de 14 dagen. Soeper bedankt
alvast!

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

DE KEUKEN
VAN CHRIS

Leefgroep 1

Rebecca & Dieter (Madelief)

Veva & Jan (Idriss)

Leefgroep 2

 Gokül & Ercan (Cenk)

Tamara & Dieter (Janosh)

Leefgroep 3

 Nurcan & Osman (Cihan)

Annelies & Steven (Moris)

Leefgroep 4

 Fien & Hannes (Rosanne)

Hasibe & Ali (Cigdem)

maandag

dinsdag

Mafe: stoofpot uit
Senegal: wortel,
pastinaak, spinazie,
paprika en
pindakaas, couscous
komkommer en
bloemkoolrasp

BEURTROLLERS

8u008u40
 ok
k

12u10- 13u30

weekend van 16 en 17december

Groentetaart:
broccoli en/of
paprikataart,
tomaten met linzen
en tzatziki

donderdag

vrijdag

Kip zoetzuur:
veel groenten,
sojascheuten, rijst en
sla met avocado

Bouillabaise:
vissoep en een
venkelslaatje

BEURTROLLERS
De soepmakers zijn op maandag; Lucia (Dahlia), op dinsdag ?, op donderdag om de 14 dagen
Anke ( Seppe) en op vrijdag Veerle ( Korneel).
Geef je je naam door als je kan beurtrollen op de dagen waar een ? staat
maandag
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woensdag
donderdag
vrijdag
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Sus)
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15u35- 16u30

Geert
Elza (Jitte)

Geert
Catharina
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Rudy (Hanne)
Jeroen
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Jeroen

