De berichtenbrief van vrijdag 22/12/2017

KALENDER
vr, 22 dec

15u30 - 17u30

Winterfeest met gebak, thee en

De Buurt

Iedereen

andere dranken
 ma, 25 dec  vr, 5 jan

KERSTVAKANTIE

 za, 6 jan
za, 6 jan

Start inschrijven sportkampen stad Gent KROKUSVAKANTIE
https://stad.gent/sport2/sportkampen
 20u

 do, 18 jan

20u00

 di, 23 jan

20u00

Benefietvoorstelling
 Wouter Deprez
Bijzondere Algemene
vergadering De Buurt vzw en
Methodeschool De Buurt vzw
Vormingsmoment

Wie snel is
Iedereen

Theater Krakeel
Teaterstraat 33,
9050 Gentbrugge

Begeleiders

De Buurt
De Buurt

ma, 29 jan

VM

Toneel ‘Rebel’ van ‘4 Hoog’

Leefgroep 3

Minard

za, 3
feb

20u

Benefietfuif: GITANE

iedereen

Vooruit,
Balzaa
l

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 Valerie (Julia en Mira) en De
Buurt.

DE HANDDOEKEN
Deze vakantie is het de beurt aan Marjan & Wouter (Joshua).
Na de vakantie is het de beurt aan Nadire (Ileysu).
WAT GEBEURT ER DEZE WEEK IN DE LEEFGROEP?
Leefgroep 1 verwelkomt Rabia (zus van Azra) en Latif (broer van Viktoria)
Leefgroep 2 neemt een goede start in het nieuwe jaar.
Leefgroep 3 en 4 starten  met kersverse voornemens en oefenen in.

●

Noteer 6 januari in je agenda want dan start de inschrijving van de
krokusvakantiekampen. Meer info via https://stad.gent/sport2/sportkampen.

●

... derde leefgroep in totaal 
foodboxen heeft verkocht?! Wauw! Bedankt
aan al wie besteld heeft en zo de leefgroep heeft gesteund. Laat het smaken!
Bestelde je geen box en ben je benieuwd? Neem dan zeker een kijkje op de blog
van leefgroep 3:  h
 ttp://leefgroep3.weebly.com.

179 

De Buurt zal vanaf januari 8 coördinatie-uren bijkopen. Judith zal nog meer zorg
opnemen binnen De Buurt. Julia zal nog meer werken in de derde leefgroep.
●
●
●

Judith neemt de zorg in de vierde leefgroep van Tim over.
Julia zal een dag meer werken bij de oudsten van de derde leefgroep.
Hierdoor krijgt Tim ruimte om coördinatietaken binnen De Buurt op te nemen.

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?
●
●

●
●

●
●
●

●
●

Bedankt Claudia om afgelopen week soep te maken.
Jan ( Noah, Isaac), Catharina (Issaïah), Tunçay (Hassan), Miel (Billy), Claudia, Mehmet
(Meyra), Kurbet ( Aysenur), Sofie ( Marthe), Stef (Stan), oma van Seppe, opa van Dahlia
en  Nadire ( Ileysu) reden naar het circus.
Dank aan Karen ( Billy), Berlinde ( Lonne), Marieke ( Martha), Rebecca ( Madelief) en
Karel ( Aldo) voor de opkomst op leefgroepvergadering van leefgroep 1.
Ben ( Gust) en Dieter ( Janosh) zijn heel hartelijk bedankt om de boodschappen te
doen voor de catering bij de wedstrijd tussen de Black Badeendjes en de Roze
Teddybeertjes (eindproduct vierde leefgroep). Tim hielp mee in de keuken.
Anne ( Jesse) begeleidde de middengroepers van de vierde leefgroep naar het CLB.
Tim (Julia) schonk potjes aan de derde leefgroep voor hun foodboxen.
Alvast bedankt voor de taart en cake: Nadiré (Ileysu), Valerie ( Julia), Rebecca
(Madelief), middengroepers leefgroep 3, Hannelore (Baziel), Lien ( Kato), Sofie
(Marthe), Rebecca ( Stan), Anja (Ito), Lucia ( Dahlia), Elke (Aldo), Fien (Rosanne), Selin,
Lucia ( Dahlia), Elza (Jitte). Claudia, Geert en  Ann ( vrijwilliger) hielpen mee met de
voorbereidingen. Valerie ( Julia), Joke-Bas-Katrien ( Ico) Claudia, Geert, Ann, Sien
en Joachim ( Robbe), Sofie ( Marthe), Rudy (Hanne) en Jan ( Seppe) stonden achter de
bar.
Ruud, de man van Anne, deed boodschappen voor De Buurt. Merci!
Joannes nam opnieuw een middagtoezicht op. Dank u wel.

Op vrijdag 6 januari organiseert Wouter (Joshua en Otis) een try-out benefietvoorstelling
ten voordele van De Buurt. Deze gaat door in Theater Krakeel (Teaterstraat 33, 9050
Gentbrugge) om 20 uur. De Buurt kan 50 kaarten verdelen. Via deze link kan je je
aanmelden om in te schrijven. De eerste 50 mensen die inschrijven zullen van ons een
bevestigingsmail krijgen. Bij het aantal van 50 inschrijvingen zullen we de link
verwijderen.
Voor meer info: zie flyer als bijlage bij deze berichtenbrief.

Gitane

Benefietfuif

Noteer alvast in jullie agenda: Gitane op 3 februari in de balzaal van Vooruit, Gent.
Deze editie: 100% street proof met special act om middernacht.
Kaarten zijn vanaf volgende week te koop via de enveloppen in de map van jullie kind.
Een kaart kost 7 euro en het geld dient als steun voor de school.
Je krijgt 5 steunkaarten mee o m te verkopen. Het geld kan je afgeven aan een
begeleider of aan het secretariaat. Bedankt alvast. Deze benefietfuif is heel belangrijk om
onze werking te financieren. Vorige jaar was er veel volk op de fuif. De mensen van De
Buurt hebben veel steunkaarten verkocht. De winst van Gitane 2017 voor De Buurt

3600 euro. Bedankt Gitane-team! Dit jaar doen we even goed hé!
Er zal ook een werklijst uithangen in de gang want we zoeken mensen die kunnen
bedroeg 

helpen achter de bar of aan de kassa.

Als je meer info wilt, of meer kaarten, spreek gerust Julia of Judith aan.
Alvast heel erg bedankt,
Team Gitane (Elza, Sven, Bart, Nele, Judith en Julia)
WELKE OUDERS MAKEN DIT WEEKEND EN HET VOLGEND WEEKEND DE LEEFGROEP SCHOON?
kerstvakantie
Leefgroep 1

Kerstvakantie

Nadya & Aleks (Nisanur)

13- 14 januari
Hannelore & Boris (Achille)

Leefgroep 2

 Gökül & Erkan (Cenk)

Anneleen (Dao)

Leefgroep 3

 Zibel & Tayfun (Naz)

Hulya & Murat (Irem)

Leefgroep 4

 Gülnaz & Aydin (Selin

Lieve & Wim (Josse)

Keuken opruimen &
poetsen (in afspraak
met Chris Nolf)
Lien & Ludo (Kato)

Ramen binnen- &
Ramen binnen- &
Ramen binnen- &
buitenkant LG 1 & LG buitenkant LG 3
buitenkant LG 4
2
Elif & Mehmet (Kayra) Sofie & Peter (Marthe) Özlem (Osman)

DE KEUKEN
VAN CHRIS

maandag
Gekookt eitje op
een bedje van
quinoa-puree
(gratin), gestoofde
paprika en
komkommer

dinsdag

donderdag

Spaghetti
bolognaise met veel
groenten, gruyère
en paprika

vrijdag

Puree van oranje linzen
met wortel en
appelsien, bulgur en
rode bonen,
witloofsalade met
appel

Ovenschotel met zoete
patat, ui en kaas,
couscous, groene linzen
met tomaat

BEURTROLLERS
De soepmakers zijn op maandag; Fien (Rosanne), 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
BEURTROLLERS

8u008u40
 ok
k

12u10- 13u30

15u35- 16u30

maandag
Geert
Sareh
Chris

dinsdag
Geert
Sareh
Chris

woensdag
Geert
Sareh

donderdag
Raf
Sareh
Chris

Alberta
Myriam
Geert
Asha

Geert
Myriam
Jeroen
Asha

Geert
?

Alberta
Tamara(Janosh,

Geert
Jasmien (Lily)
Menmum (Ensar,
Azad)

Geert
Jeroen
Noortje (Bo,
Sam, Mees)

Leander)

Myriam
Jeroen
Alberta
Asha
Jeroen
?

vrijdag
Geert
Sareh
Chris
Alberta
Geert
Asha
Jeroen
Myriam

Geert
Jeroen

