De berichtenbrief van vrijdag 09/03/2018

KALENDER
di, 13 ma

16u - 17u

Training Start to run

Leefgroep 4

Zonder-Naampark

di, 13 ma

20u

Stuurgroepvergadering

stuurgroepleden en
geïnteresseerden

bij Anne

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

di, 20 ma

16u - 17u

Training Start to run

Leefgroep 4

Zonder-Naampark

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

16u - 17u

Training Start to run

Leefgroep 4

Zonder-Naampark

di, 27 ma

nog te bepalen

Toneel Hut

Leefgroep 2

Arca theater

do, 29 ma

VM

Zwemmen

Leefgroep 1

Strop

Pedagogische studiedag: geen school voor de kinderen

2 - 13 apr

Paasvakantie

di, 17 apr

16u - 17u

Training Start to run

Leefgroep 4

Zonder-Naampark

do, 19 apr

NM

Senioren

Leefgroep 1

Tempelhof

do, 19 apr

16u00

Vormingsmoment

Alle leefgroepen

nog te bepalen

di, 24 apr

20u00 - 22u00

Stuurgroep

Alle leefgroepen

nog af te spreken

wo, 25 apr

VM

Start to Run

Leefgroep 4

nog af te spreken

do, 26 apr

VM

Boerderij uitstap

Leefgroep 1

Kinderboerderij 'De
Campagne' Drongen

ma, 30 apr

heel de dag

Facultatieve vrije dag

di, 1 mei

heel de dag

Dag van de Arbeid

wo, 2 mei

heel de dag

Pedagogische studiedag

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 en thee van De Buurt.
DE HANDDOEKEN
In het weekend van 3 en 4 maart zijn Veva & Jan (Idriss, Isaac, Noah) aan de beurt.
In het weekend van 10 en 11 maart is het de beurt aan Zibel & Tayfun (Naz)
WAT GEBEURT ER VOLGENDE WEEK IN DE LEEFGROEP?
Leefgroep 1 gaat een muzikale week tegemoet en werkt verder rond de Banwakaboom
Schip Ahoi! Leefgroep 2 v erliest zich helemaal in het botenproject.
Leefgroep 3 kiest maandagnamiddag samen met “Tieretje”een nieuw project! Woensdag
gaan ze van start. Spannend...
Leefgroep 4 blaast maar heel even uit na een intensieve tweetalige week, want we
schrijven nog de laatste pagina’s aan ons boek ‘Oude bekenden door de eeuwen heen’.
❖ Vrouwen en techniek!
Zeventig jaar na de invoering van vrouwenstemrecht in België brengen we hulde aan alle
vrouwen die zich na hun uren inspannen voor elkaar, hun omgeving en de wereld.
Alsjeblieft! Naar aanleiding van v rouwendag gaan de middengroeper- en
oudstenmeisjes van leefgroep 3 naar De Centrale voor een middag vol techniek. We
vertrekken om 13u15 en zijn terug om 15u45. De workshop is volledig gratis voor de
school. Dank je wel, Ella vzw!
❖ Dag Lijsterbes
In de tuin van de school stond een mooie boom, onze lijsterbes. Maar de bessen zijn
lichtgiftig, dus werd de boom deze week gekapt. We zullen in het voorjaar een nieuwe
boom planten.
Dank u wel aan iedereen die de kaarten van onze Gitane-fuif reeds afrekende met de
begeleider van zijn leefgroep of met het secretariaat. Mocht dit nog niet gelukt zijn, breng
je dit in orde?

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?
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●
●

●
●
●
●
●
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●

Sofie (Marthe) gaf plakband en een memoblok aan het secretariaat en kocht melk
voor de kinderen.
Joannes speelde Hillevi tijdens de 8h40-show. Een onmogelijke opdracht
zowaar.
Hava gaf 6 flessen wijn aan De Buurt .
Claudia zorgde ervoor dat 2de leefgroep in De Thuishaven met oud-schippers
kon praten.
Het was koud deze week. Een warme dank u wel aan Rebecca en Dieter
(Madelief) en Karel en Elke ( Aldo) omdat we hun verwarmde polyvalente ruimte
mochten in gebruik nemen tijdens een middagbeurtrol.
Chris, onze chef de la cuisine kon deze week rekenen op de hulp van Rietje,
Tania, Chris en Bianca.
Gülnaz (Fethan) schonk mini moestuintjes.
Johan de klusjesman knapte afgelopen donderdag veel kleine klusjes op.
Leefgroep drie bedankt Jean-Pierre, Kristien, Geert en Pascal voor de
ondersteuning in de leefgroep.
De Franstaligen werden ongelooflijk hartelijk ontvangen bij de kinderen van de
vierde leefgroep. Dank aan alle gezinnen die zo goed zorgden voor onze
Franstalige vrienden.
Ze waren met velen, de handen die hielpen om van de taaluitwisseling een
ongelooflijk aangename week te maken met heerlijk gebak, soep, begeleide
wandelingen door de stad, vers gesneden fruit,... Dank aan Els ( Mong), Uta ( Louis),
Mieke ( Nel) Rudy ( Hanne), Marjan ( Joshua), Margo ( Mingus), Nathalie ( Manon),
Nadia ( Nur, Nisanur), Elza ( Jitte), Anne ( Jesse), Dieter ( Janosh), Elif ( Kayra), Ben en
Eva (Gust) , Pieter ( Louis), Kobe (M
 aya), Karolien ( Louis), Hulya ( Irem), Julie
(Ciska), Lieve ( Josse, Wout), Veerle ( Korneel), Geert en Jean-Pierre.
Een dank u wel aan alle ouders die aanwezig waren op de leefgroepvergadering
van leergroep 1, 2 en 3!

WELKE OUDERS MAKEN DIT WEEKEND EN HET VOLGEND WEEKEND DE LEEFGROEP SCHOON?
Weekend van 3 en 4 maart

DE KEUKEN VAN CHRIS

Weekend van - 4 maart

Leefgroep 1

Sita & Tarkan (Emin)

Valeria & Aiub (Viktoria)

Leefgroep 2

Belkiz & Musa (Esma)

Arian & Stef (Conan)

Leefgroep 3

Nurcan & Osman (Cihan)

Menmun & Ramazan (Ensar)

Leefgroep 4

Hasibe & Ali (Cigdem)

Lien & Ludo (Kato)

maandag
Spaanse omelet met
paprika aardappel,
erwtjes en een
witloofslaatje

dinsdag
Groentelasagne met
zoete aardappel,
wortel,spinazie en
rode bietjes

donderdag
Groentetaart:
broccoli en/of
tomaat met feta,
komkommer met
linzen

vrijdag
Visgratin met
wortelpuree en
venkelslaatje

Beurtrollers
Een aantal vaste vrijwilligers kunnen geen beurtrollen meer opnemen. We zoeken ouders
en vrijwilligers die ons kunnen helpen. (zie gele vraagtekens). Wanneer we twee
avondbeurtrollers 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
dinsdag
Geert
Eva
Sareh
Sareh
Chris
Chris

woensdag
Geert
Sareh

Asha
Alberta
Geert
?
?

Asha
Hilde
?
?
?

Geert
Els (Mong)

Jasmien

?
Noortje

(Lili)

Geert

(Bo, Sam &
Mees)

donderdag
Raf
Sareh
Chris
Tamara
(Janosh, Leander)

Alberta
Asha
Geert
?
Geert
2 studenten
Sint-Lievenscolle
ge (studie)

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

