De berichtenbrief van vrijdag 02/02/2018

KALENDER
2 feb - 23 feb

Kinderen geboren voor of in
2016 kunnen aangemeld
worden

2 feb - 23 feb
za, 3
feb

Alle leefgroepen

meldjeaan.gent.be
en op www.lop.be

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

Begeleiders

De Buurt

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, 19 feb

20u

Kerngroep (team + stuurgroep)

teamleden &
stuurgroepleden

Bij Tim

di, 20 feb

20u

Opstartvergadering nieuwe

nog niet bepaald

website

Lara, Karel (Aldo),
Margo (Mingus),
Joannes en Tim

vr, 23 feb

15u00

Koffieklets

Mama’s

De Buurt

ma, 26 feb

16u00

Leefgroepvergadering

Leefgroep 3

De Buurt

ma, 26 feb

19u30

Bijzondere Algemene

Leden van de AV,
stuurgroepleden en
geïnteresseerden

De Buurt

Vergadering en
stuurgroepvergadering
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

ma, 19 ma

heel de dag

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

di, 27 ma

nog te bepalen

Toneel Hut

Leefgroep 2

Arca theater

do, 29 ma

VM

Zwemmen

Leefgroep 1

Strop

Interne Grote Schoolmeeting

begeleiders en
stuurgroepleden

De Buurt

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 Valérie (Tim, Julia & Mira).
DE HANDDOEKEN
Het weekend van 3- 4 februari is het de beurt aan Özlem & Abdil (Osman).
Het weekend van 10 - 11 februari (krokusvakantie) is het de beurt aan Nele & Bart (Jonas).
WAT GEBEURT ER DEZE WEEK IN DE LEEFGROEP?
Leefgroep 1 werkt rond carnaval.
Leefgroep 2 kijkt uit naar carnaval.
Leefgroep 3 bereidt de show en de presentatie voor carnaval voor. Vrijdag te zien rond 10
uur in De Sportschuur (Regattenlaan 10).
Leefgroep 4 vertelt het levensverhaal van oude bekenden.
Wanneer je kind ’s morgens ziek is of koorts heeft, kan het niet naar school komen. In de
eerste plaats in het belang van je kind. Een kind dat ziek is of koorts heeft, heeft nood aan
rust. Deze zorg en de nood aan comfort in een rustige thuissituatie kan de school niet
bieden. Bovendien moet een ziek kind onderzocht worden en kan medicatie noodzakelijk
zijn.

vrijdag 9 februari - CARNAVALSTOET met de 4 wijkscholen
GEZOCHT: figuranten langs het wandelparcours Onze kinderen zijn niet langer
het schouwspel dat door de wijk paradeert... de kinderen zijn het publiek!
Wanneer: vrijdag 9 februari tussen 9u30 en 10u30.
Tamara (Janosh en Leander), Mich (Maurice en Martha), Francis (Lily), Bart (oud-ouder), Lucia en
Merlijn (Dahlia), Mieke (oud-ouder) en Katrien (Ico)  doen al mee. Jij ook? Zet je naam op de
lijst in de gang of spreek Dieter aan.
Engelbert en Vincent (Fanfare van Komen en Gaan), Leentje (oud-ouder) en Bart (Jonas, Luna)
zullen de trommels nog eens vanonder het stof halen.

Gitane

Benefietfuif

Dit weekend: Gitane op 3 februari in de balzaal van Vooruit,
Gent. Deze editie: 100% street proof met special act om
middernacht. Tot

zaterdag!

...de wij-starten-om-8u40-actie een positief effect had: de oudsten in leefgroep 4 hebben
het ‘aantal kinderen op tijd’ in een mooi grafiekje gezet.

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?
●
●
●

●
●
●

●
●
●

●

Nadire om Claudia mee te helpen met soep maken.
Karel (A
 ldo), Gühlan (F
 ethan) gingen mee zwemmen met leefgroep 1.
Claudia en Roland leiden jonge gemachtigde opzichters op. Je kan ze nog
enkele ochtenden bewonderen op het kruispunt bij onze school. Claudia schonk
ook koffiekopjes aan de beurt en klontjes suiker.
Wouter (O
 tis en Joshua) ging mee zwemmen met leefgroep 3.
Lien (L
 ena) deed de was van de derde leefgroep.
Nogmaals een dank u wel aan iedereen die de 8u40-show mee mogelijk maakt:
Kristien voor de mutsen, Raf, Johannes, Dieter, Hillevi, Stef ( Conan) en Tim voor
hun acte de présence.
Geert hielp het secretariaat met het klaarzetten van ruimtes.
Joannes en Kristien zijn vaste vrijwilligers op het secretariaat. Ze verzetten
bergen werk en ondersteunen zo Anne, Lutje en Tim.
In de derde leefgroep kwam weer heel wat volk helpen bij het project. Straf! Hou
je vast, hier komen ze: Pieter ( Louis, Sus), Sita ( Ilayda, Emin), Mich en Marieke
(Maurice, Martha), Nadire (Ileysu), Noortje (Bo, Sam, Mees), Wouter ( Joshua, Otis), Sien
(Robbe), Valerie ( Julia, Mira & Tim) en Ben (Gust en Tine). En dan nog onze Geert
natuurlijk. Dank.
Een heel warme merci aan Ben ( Tine en Gust). Hij leidde een vergadering zodat alle
teamleden handen en hoofd vrij hadden om zich te focussen op de onderwerpen.

WELKE OUDERS MAKEN DIT WEEKEND EN HET VOLGEND WEEKEND DE LEEFGROEP SCHOON?
weekend van 3 - 4 februari

DE KEUKEN
VAN CHRIS

weekend van 10 - 11 februari
(krokusvakantie)

Leefgroep 1

Hannelore & Norman (Baziel)

Rebecca & Dieter (Madelief)

Leefgroep 2

Nazli & Mustafa (Anil)

Gokül & Ercan (Cenk)

Leefgroep 3

Zibel & Tayfun (Naz)

Belgiz en Musa (Esma)

Leefgroep 4

Mieke & Filip (Nel)

Kurbet & Kemal (Irem)

maandag

dinsdag

Macaroni met
bloemkool en
kalkoenreepjes in
kaassaus, tomaatpaprikaslaatje

donderdag

Tomaatje gevuld
met
groenten-gratin,
couscous met
rozijntjes, rode biet
met appel

Tofu met tamari in de
oven gebakken, rijst
met pompoensausje,
prinsessebonen,
Griekse sla met tzaziki

vrijdag
Frietjes met omelet, veel
rauwkost en de
huisgemaakte sausjes
Leuke krokusvakantie.

Beurtrollers
Een aantal vaste vrijwilligers kunnen geen beurtrollen meer opnemen. We zoeken ouders en
vrijwilligers die ons volgende week kunnen helpen. (zie gele vraagtekens). Wanneer we twee
beurtrollers hebben op maandag en dinsdag kan er studie georganiseerd worden. Ook op de
middag (maandag en dinsdag) staan er nog veel vraagtekens. Wie helpt ons volgende week uit
de nood?
BEURTROLLERS
De soepmakers zijn op maandag: Fien (Rosanne), op dinsdag: Lucia (Dalia) op donderdag: Anke
(Seppe) 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

woensdag

donderdag

Eva
Sareh
Chris

?
Sareh

Raf
Sareh
Chris

Geert
Alberta
Asha
?

Asha
?
?

?

Geert
Tamara

?
Jasmien (Lily)

?
Noortje
(Bo, Sam & Mees)

(Janosh, Leander)

Alberta
Asha
Mich en Marieke
(Maurice, Martha)

2 studenten
Sint-Lievenscollege
(studie)

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

