De berichtenbrief van vrijdag 12/01/2018

KALENDER
do, 18 jan

20u00

di, 23 jan

20u00

Vormingsmoment

Begeleiders

De Buurt

woe, 24 jan

VM

Zwemmen

Leefgroep 2

Strop

vrij, 26 jan

NM

Zwemmen

Leefgroep 3 & 4

Van Eyck

ma, 29 jan

VM

2 feb - 23 feb

ma, 5 feb
di, 6 feb
vr, 9 feb

Alle leefgroepen

De Buurt

Minard
https://meldjeaan.
gent.be/ en op
www.lop.be

Aanmelden kinderen secundair oudsten leefgroep 4 www.meldjeaanse
cundair.gent.be
20u00

NM
16u
de hele dag

12 - 16 feb
ma, 19 feb

Toneel ‘Rebel’ van ‘4 Hoog’ Leefgroep 3
Kinderen geboren voor of in
2016 kunnen aangemeld
worden

2 feb - 23 feb
za, 3
feb

Bijzondere Algemene
Iedereen
vergadering De Buurt vzw en
Methodeschool De Buurt vzw

Benefietfuif: GITANE iedereen

Vooruit,
Balzaal

Leefgroep 1

Minard

Vormingsmoment team

Alle leefgroepen

Nog te bepalen

Carnavalstoet

Alle leefgroepen

De Buurt

Toneel 'De koning zonder
schoenen'

Krokusvakantie
VM

Fragile (toneel)

Leefgroep 2

Kopergietery

zo, 25 - wo, 28 feb

Taaluitwisseling

Leefgroep 4

Couthuin

wo, 28 feb - vr, 2 ma

Taaluitwisseling

Leefgroep 4

Gent

Vormingsmoment

Begeleiders

nog te bepalen

ma, 5 ma

20u00

ma, 19 ma

de hele dag

di, 20 ma

VM

Toneel ' Kluizelaar'

ma, 26 ma

20u00

Stuurgroep

di, 27 ma

de hele dag

Hut (toneel)

Pedagogische studiedag
Leefgroep 1

De Centrale

Alle leefgroepen

nog af te spreken

Leefgroep 2

Arca theater

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 Noortje (Bo, Sam, Mees) en
Dieter (Janosh, Leander).

DE HANDDOEKEN
Het weekend van 13- 14 januari is het de beurt aan Nadire (Ileysu).
Het weekend van 20- 21 januari is het de beurt aan Kristel of Frank (Titus).
WAT GEBEURT ER DEZE WEEK IN DE LEEFGROEP?
Leefgroep 1 laat onze 2 nieuwkomers nog even wennen en geniet van de gezelligheid in
de leefgroep.
Leefgroep 2 stapt met veel verwondering het nieuwe jaar in.
Leefgroep 3 oefent naarstig in. Nog een flinke duw vooruit.
Leefgroep 4 schrijft Franse brieven naar hun Waalse vrienden.

Heb je een kind dat volgend jaar naar het middelbaar gaat?
Let op! Lees goed de brief in bijlage.

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?
●

●
●
●
●

●
●
●

Judith, Tim, Geert, Joannes, Dieter & Tamara (Janosh en Leander) en Jo hielpen bij
de benefietvoorstelling ten voordele van De Buurt. Een welgemeende dank u wel
aan Wouter ( Joshua en Otis) die er een prachtige voorstelling neerzette. Ook aan
theater Krakeel voor het gebruik van de zaal. Hun fantastisch theateraanbod kan
je hier bekijken: https://www.facebook.com/TheaterKrakeel/
Jean-Pierre kwam woensdag voorlezen in leefgroep 3. Nadire ( Ileysu) en Mich
(Maurice) gingen mee naar de bib. Yes, vers leesvoer!
Tania maakte verse cake voor alle kinderen en tiramisu voor de begeleiders.
Claudia en Roland gaven de vissen eten, zetten de containers buiten en
controleerden de EHBO-koffer.
Een warme dank u wel aan iedereen die het afsluitingsfeest mee mogelijk maakte.
Veel mensen zorgden voor lekkere taarten en soep, anderen stonden aan de bar of
hielpen mee aan de afwas.
Mustafa ( Anil), Tania, de oma en de opa van Marthe gingen mee zwemmen met de
tweede leefgroep.
Sofie ( Marthe) schonk héél veel papier aan de school.
Geert stak in de kerstvakantie zijn handen uit de mouwen. Hij schilderde de
kasten in leefgroep twee. Bedankt Geert!

Gitane

Benefietfuif

werklijst

De 
hangt uit in de gang. We zoeken mensen voor de bar en de kassa.
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 te koop via de enveloppen in de map van jullie kind en in het secretariaat
Een kaart kost 7 euro en het geld dient als steun voor de school.

€ 3600

Je krijgt 5 steunkaarten mee o m te verkopen.Vorig jaar bedroeg onze winst 
Bedankt Gitane-team! Dit jaar doen we even goed hé!
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?

DE KEUKEN
VAN CHRIS

13- 14 januari

20-21 januari

Leefgroep 1

Hannelore & Boris (Achille)

Noortje & Tom (Mees)

Leefgroep 2

Anneleen (Dao)

Hatice & Dincer ( Irem)

Leefgroep 3

Hulya & Murat (Irem)

Mieke & Filip (Nel)

Leefgroep 4

Lieve & Wim (Josse)

Veva & Jan (Idriss)

maandag
Pompoensoufflé,
pastakrullen,
prinsessenbonen en
slaatje van rode biet

dinsdag
Paprika gevuld met
puree en broccoli,
salade van
tuinbonen

donderdag
Viscurry met venkel en
bloemkool, rijst en
salade van tomaten

vrijdag
Wraps met spinazie, sla,
komkommer en tomaat

BEURTROLLERS
De soepmakers zijn op maandag; Lucia (Dalia), op dinsdag ?, op donderdag ? en op vrijdag
Veerle (Korneel).
Geef je je naam door als je kan beurtrollen op de dagen waar een ? staat
BEURTROLLERS

8u008u40
kok
12u10- 13u30

maandag
Geert
Sareh
Chris

dinsdag
Geert
Sareh
Chris

woensdag
Geert
Sareh

donderdag
Raf
Sareh
Chris

Myriam
Geert
Alberta
Asha

Geert
Myriam
Jeroen
Asha
Hannelore

Geert
?

Tamara(Janosh,

(Baziel,
Cesar)

15u35- 16u30

Geert
Jasmien (Lily)
Elza (Jitte)

Jeroen
Noortje (Bo,
Sam, Mees)

Geert
Rudy (Hanne)

Leander)

Myriam
Jeroen
Alberta
Asha

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

Jeroen
?

Geert
Jeroen

