De berichtenbrief van vrijdag 19/01/2018

KALENDER
di, 23 jan

20u00

woe, 24 jan

VM

Vormingsmoment

Begeleiders

De Buurt

Toneel ‘9’

Leefgroep 4

Kopergieterij

Zwemmen

Leefgroep 2

‘t Strop

bezoek aan de senioren

Leefgroep 1

Tempelhof

woe 24 jan

VM

do, 25 jan

namiddag

vr, 26 jan

NM

Zwemmen

Leefgroep 3 en 4

Van Eyck

ma, 29 jan

VM

Toneel ‘Rebel’ van ‘4 Hoog’

Leefgroep 3

Minard

do, 1 feb

VM

Zwemmen

Leefgroep 1

‘t Strop

Kinderen geboren voor of in
2016 kunnen aangemeld
worden

Alle leefgroepen

Benefietfuif: GITANE

iedereen

Vooruit,
Balzaal

2 feb - 23 feb

meldjeaan.gent.be
www.lop.be

en op

za, 3
feb

20u00

woe, 7 feb

VM

Zwemmen

Leefgroep 2

‘t Strop

vr, 9 feb

VM

Carnavalstoet

Iedereen

De wijk

vr, 9 feb

NM

Zwemmen

leefgroep 3 en 4

Van Eyck

2 feb - 23 feb

aanmelden kinderen secundair oudsten leefgroep 4 meldjeaansecundair.
gent.be

ma, 5 feb

NM

Toneel 'De koning zonder
schoenen'

Leefgroep 1

Minard

di, 6 feb

16u

Vormingsmoment

Team

Nog te bepalen

wo, 7 feb

VM

Zwemmen

Leefgroep 2

De Buurt

vr, 9 feb

VM

Carnavalstoet

Alle leefgroepen

De Buurt

12 - 16 feb

Krokusvakantie

ma, 19 feb

VM

Fragile (toneel)

Leefgroep 2

Kopergietery

ma, 26 feb

16u00

Leefgroepvergadering

Leefgroep 3

De Buurt

ma, 26 feb

20u

Stuurgroepvergadering

Stuurgroepleden en
geïnteresseerden

nog niet bepaald

zo, 25 - wo, 28 feb

Taaluitwisseling

Leefgroep 4

Couthuin

wo, 28 feb - vr, 2 ma

Taaluitwisseling

Leefgroep 4

Gent

Leefgroepvergadering

Leefgroep 1

De Buurt

do, 1 ma

20u

ma, 5 ma.
za, 17 ma

20u00
VM

Vormingsmoment

Begeleiders

nog te bepalen

Interne grote schoolmeeting

begeleiders en
stuurgroepleden

De Buurt

ma, 19 ma

heel de dag

di, 20 ma.

VM

Toneel ' Kluizelaar'

Leefgroep 1

De Centrale

ma, 26 ma

20u00

Stuurgroep

Alle leefgroepen

nog af te spreken

Hut (toneel)

Leefgroep 2

Arca theater

di, 27 ma

Pedagogische studiedag: geen school voor de kinderen

EEN GEZELLIG KOPJE KOFFIE OF THEE
Elke ochtend kan je een gezellig kopje koffie of thee drinken. Breng jij ook eens een
pakje koffie of thee mee? Deze week dronken we koffie van De Buurt.
DE HANDDOEKEN
Het weekend van 20- 21 januari is het de beurt aan Mieke & Filip (Nel).
Het weekend van 27 - 28 januari is het de beurt aan Kristel & Frank (Titus).
WAT GEBEURT ER DEZE WEEK IN DE LEEFGROEP?
Leefgroep 1 werkt rond licht en donker.
Leefgroep 2 verliest zich helemaal in het hoekenwerk.
Leefgroep 3 gaat maandag, dinsdag en woensdag eens kijken wat ze dit jaar al geleerd
hebben van taal en rekenen. Donderdag start een nieuw projectje.
Leefgroep 4 gaat woensdag naar het toneel, oefent in en gaat al op zoek naar een mooi
project om de week nadien op te starten.
... er volgende week een nieuwe actie loopt met de titel ‘we starten om 8u40’. De lessen
starten om 8u40, daarom is het belangrijk dat alle kinderen en begeleiders om 8u40
vanuit de tuin naar hun leefgroep kunnen vertrekken.
… dat Festival Final op vrijdag 22 juni zal doorgaan. Vorig jaar was er een
beste-van-jezelf-show. Dit jaar zullen we al zingend het einde van het schooljaar inzetten.
vrijdag 9 februari - CARNAVALSTOET met de 4 wijkscholen
GEZOCHT: figuranten langs het wandelparcours
thema voor 2018: beroemde personen…

Elke twee jaar trekken we met de 4 wijkscholen door de straten om samen carnaval te

vieren. Fijn… maar het tochtje kan ook wel lang aanvoelen als we het niet boeiend
maken voor de kleintjes. Een tiental jaren terug zetten we daarom het concept van de
stoet op zijn kop. Onze kinderen zijn niet langer het schouwspel dat door de wijk
paradeert... de kinderen zijn het publiek! Het is aan ouders en sympathisanten om hen
vanop onverwachte hoekjes, vanuit ramen of vanop daken te verrassen… Daarom zoeken
we opnieuw figuranten en muzikanten om de kinderen te animeren langs het parcours…
We hebben al een Cleopatra, een stel mummies en een Jimi Hendrix… maar daar horen
nog heel wat ‘beroemde personen’ bij.

Wil je liever iets samen verzinnen? Super. Liever met twee of met drie? Natuurlijk! Ja
maar, je haat carnaval! Heel normaal… maar dit is toch iets helemaal anders… Ge durft
niet alleen? Doe mee met een act van iemand anders… Wat krijg je in ruil? Duizend
dankbare oogjes en eeuwige roem. Wanneer: vrijdag 9 februari tussen 9u30 en 10u30.
Zet je naam op de lijst in de gang of spreek Dieter aan. Doen!
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?
●
●
●

●

●
●

●

De soepmakers deze week waren: Lucia (Dalia) op dinsdag en Claudia op
donderdag.
Sien ( Robbe), Iris (Tuur) en Joannes om een beurtrol op te nemen
Geert verfijnt de tijdlijn in de kring van de derde leefgroep. Ferm bedankt voor
het timmerwerk. Hij is ons manusje-van-alles. De keuken opruimen, koffie
zetten, klussen…
Claudia zorgde op de stuurgroepvergadering voor voor een natje en een droogje.
Katrien ( Ico) en Joannes hielpen Tim met het klaarzetten van het schuurtje. Een
grote merci aan alle stuurgroepleden Samen met het tam nemen zij het dagelijks
bestuur in handen.
Anne, Ruud en Hillevi haalden bij een kennis van Anne veel mooie boeken op.
Deze boeken zullen verkocht worden ten voordele van De Buurt.
De architecten Wim (oud-ouder) en W
 ille ( Tinus en Loes) hielpen Tim afgelopen
week bij het opvolgen van het nieuwe bouwdossier. Deze zomer wordt de
achtergevel hersteld, er komt een nieuwe poort en ook een nieuw
branddetectiesysteem. Olé!
Het team krijgt veel ondersteuning. Een heleboel handen helpen de school
dragen. Daarom en niet alleen daarom een kus van de juf en een bank vooruit:
Alberta, Geert, Asja, Myriam, Jeroen, Wudie, Joannes, Sonja, Kris Casters.
Chris Nolf, Claudia en Roland, Marie-Jeanne, Alexandra, Riet, Ann, Bianca,
Jean-Pierre, Kristien, Tania, Julien en Dirk.

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 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.
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?
weekend van 20-21 januari

DE KEUKEN
VAN CHRIS

weekend van 27-28 januari

Leefgroep 1

Noortje & Tom (Mees)

Claire & Patrick (Noë)

Leefgroep 2

Hatice & Dincer ( Irem)

Nadya & Aleks (Nisanur)

Leefgroep 3

Mieke & Filip (Nel)

Valeria & Aiub (Viktoria)

Leefgroep 4

Veva & Jan (Idriss)

Lieve & Wim (Josse)

maandag

dinsdag

Gekookt eitje op
een groen bedje, ui
in tamari (sojasaus)
komkommer met
linzen en rode biet
met appel

Groentetaarten met
broccoli en/of
paprika, sla en
tomaat met
kapucijners

donderdag
Volkorenpasta met ui,
paprika en shitake
(paddestoelen) ook
broccoli, witloofsalade
met mais

vrijdag
Ovenschotel met
lamsgehakt, aardappel,
aubergine, wortel en
paprika slaatje

BEURTROLLERS
De soepmakers zijn op maandag; Fien (Rosanne), op dinsdag  maakt Lucia (Dalia) soep voor
deze week, op donderdag is het Claudia en op vrijdag V
 eerle ( Korneel).
Geef je je naam door als je kan beurtrollen op de dagen waar een ? staat
BEURTROLLERS

8u00- 8u40
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

Geert
?

Tamara
(Janosh, Leander)

Myriam
Jeroen
Alberta
Asha

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

15u35- 16u30

Geert
Jasmien (Lily)
Elza (Jitte)
Menmum
(Ensar, Azad)

Jeroen
Noortje (Bo,
Sam, Mees)

Geert

Jeroen
2 studenten
Sint-Lievenscollege

Geert
Jeroen

