De berichtenbrief van vrijdag 26/01/2018

KALENDER
ma, 29 jan

VM

Toneel ‘Rebel’ van ‘4 Hoog’

Leefgroep 3

Minard

ma, 29 jan

20u

Leefgroepvergadering

Leefgroep 4

De Buurt

do, 1 feb

VM

Zwemmen

Leefgroep 1

‘t Strop

Kinderen geboren voor of in
2016 kunnen aangemeld
worden

Alle leefgroepen

2 feb - 23 feb

2 feb - 23 feb
za, 3
feb

meldjeaan.gent.be
www.lop.be

en op

aanmelden kinderen secundair oudsten leefgroep 4 meldjeaansecundair
.gent.be
20u00

Benefietfuif: GITANE

iedereen

Vooruit,
Balzaal

ma, 5 feb

NM

Toneel 'De koning zonder
schoenen'

Leefgroep 1

Minard

di, 6 feb

16u00

Vormingsmoment

Team

Nog te bepalen

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

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

20u00

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

do, 1 ma

20u00

Leefgroepvergadering

Leefgroep 1

De Buurt

ma, 5 ma

20u00

Vormingsmoment

Begeleiders

nog te bepalen

wo, 7 ma

VM

Zwemmen

Leefgroep 2

Strop

vr, 9 ma

VM

Zwemmen

Leefgroep 3 & 4

Van Eyck

do, 15 ma

NM

Senioren

Leefgroep 1

Tempelhof

za, 17 ma

9u - 12u

Interne Grote Schoolmeeting

begeleiders en
stuurgroepleden

De Buurt

ma, 19 ma

heel de dag

Pedagogische studiedag: geen school voor de kinderen

di, 20 ma

VM

Toneel 'Kluizelaar'

Leefgroep 1

De Centrale

wo, 21 ma

VM

Zwemmen

Leefgroep 2

Strop

vr, 23 ma

NM

Zwemmen

Leefgroep 3 & 4

Van Eyck

ma, 26 ma

20u00

Stuurgroep

Alle leefgroepen

nog af te spreken

Toneel Hut

Leefgroep 2

Arca theater

Zwemmen

Leefgroep 1

Strop

di, 27 ma
do, 29 ma

VM

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 Steven ( Anaïs).
DE HANDDOEKEN
Het weekend van 27 - 28 januari is het de beurt aan Kristel & Frank (Titus).
Het weekend van 3- 4 februari is het de beurt aan Nele & Bart (Jonas)
WAT GEBEURT ER DEZE WEEK IN DE LEEFGROEP?
Leefgroep 1 werkt rond licht en donker en komt in de carnavalssfeer.
Leefgroep 2 zal zingen en verder oefenen.
Leefgroep 3 start met een muzisch project! Van maandag tot woensdag zullen ze
experimenteren en genieten van ‘kunstige talen’. Vanaf donderdag werken ze naar het
eindproduct: een show(tje) en een film voor carnaval. Geschiedkundige figuren zijn de
rode draad.
Leefgroep 4 duikt de geschiedenis in en gaat tijdens dit project op zoek naar interessante
personen.
… de fantastische benefietvoorstelling van Wouter Deprez door Wouter Deprez over
Wouter Deprez 1000 euro opbracht. Waauw! Een welgemeende merci aan de mensen
van Theater Krakeel, aan iedereen die meehielp met de bar, de kassa, de organisatie en
natuurlijk ook een dikke merci aan Wouter en Marian (Joshua en Otis).
.... dat de ‘ik-kom-op-tijd-naar-school-actie’ een positief effect had. In het bijzonder een
dank-je-wel aan Nel (kinderen van leefgroep 4) en enkele begeleiders die deze week aan
de voordeur stonden bij het begin van de dag.
Het viel hen op dat veel kinderen én ouders op tijd kwamen. Knap.
Toch is maandag een rampdag. Veel kinderen
komen te laat en missen hierdoor de 8u40-show.
De school begint om 08.40 u
Waarom?
… om samen te werken aan een project.
… om samen te spelen.
… om samen in te oefenen.
… om samen van de 8u40 show te genieten.
… om samen te zingen.
… om samen de actualiteit te bespreken.
… om samen een kringgesprek te voeren.

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?
Chantal (zus van Anne) schonk nieuwe kopjes aan De Buurt.
Kristien bracht post-its mee voor het secretariaat
Myriam Demonie ( vrijwilligster) meldt met heel veel spijt in het hart dat ze wegens
gezondheidsproblemen niet meer als vrijwilligster kan werken op onze school.
Bedankt voor al je inzet, Myriam. Je bent altijd welkom op onze school!
De mama’s en papa’s van de theaterles spreken af om de kinderen om beurt op te
halen. Fijn! Dank u Jochen (Sus), Mich (Maurice), Nadiré (Ileysu), Tom ( Bo),
Pieter (Sus). Dank ook aan Judith voor het geregel en het ‘trekken aan de
mouwen’.
De derde leefgroep krijgt voor hun project hulp van Bob en Pascal: twee
kunstenaars die via ‘De Wijk Ontpopt’ met de wijkscholen verbonden zijn. Bob
helpt bij het knutselen van een playmobil-diorama-tijdlijn. Pascal focust op
maskerspel en bewegingstheater.
Joannes nam een beurtrol op. Merci man!
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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. Er staan al heel wat namen

werklijst, maar we zoeken nog volk. De werklijst hangt uit in de gang.

op de 

WELKE OUDERS MAKEN DIT WEEKEND EN HET VOLGEND WEEKEND DE LEEFGROEP SCHOON?
weekend van 27-28 januari

DE KEUKEN
VAN CHRIS

weekend van 3 - 4 februari

Leefgroep 1

Claire & Patrick (Noë)

Hannelore & Norman (Baziel)

Leefgroep 2

Nadya & Aleks (Nisanur)

Nazli & Mustafa (Anil)

Leefgroep 3

Valeria & Aiub (Viktoria)

Zibel & Tayfun (Naz)

Leefgroep 4

Lieve & Wim (Josse)

Mieke & Filip (Nel)

maandag
Veggie chili met
komkommer en
yoghurtdip

dinsdag

donderdag

Kippenworst,
peren-appelmoes
met bulgur, tomaat
met witte bonen

Mafe: stoofpotje uit
Senegal met
wintergroenten en
pindakaas,
bloemkoolrasp

vrijdag
Volkorenpasta, kabeljauw
en bloemkool,
venkelslaatje

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

8u00- 8u40
kok
12u10- 13u30

15u35- 16u30

maandag
Geert
Sareh
Chris

dinsdag
Geert
Sareh
Chris

woensdag
Geert
Sareh

Geert
Claudia
Asha
?

Geert
Jeroen
Asha
?

Geert
Els (Mong)

Geert
Jasmien (Lily)
Elza (Jitte)

Jeroen
Noortje (Bo)
Geert
Rudy (Hanne)

donderdag
Raf
Sareh
Chris
Tamara
(Janosh, Leander)

Jeroen
Alberta
Asha
Jeroen
2 studenten
Sint-Lievenscollege
(studie)

vrijdag
Geert
Sareh
Chris
Pieter (Sus, Louis)
Jeroen
Asha
Alberta
Menmum
(Ensar, Azad)

Mich en Marieke
(Maurice)

Jeroen

