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

ma, 19 ma

20u - 22 u

Pedagogische studiedag: geen school voor de kinderen
Vl.O.M. raad van bestuur

begeleiders en
geïnteresseerden

De Weide
Erpe-Mere

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

20u

Stuurgroep

stuurgroepleden en
geïnteresseerden

nog af te spreken

di, 27 ma

16u - 17u

Training Start to run

Leefgroep 4

Zonder-Naampark

di, 27 ma

Heel de dag

Toneel Hut

Leefgroep 2

Arca theater

do, 29 ma

VM

Zwemmen

Leefgroep 1

Strop

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

16u

Vormingsmoment

Alle leefgroepen

nog te bepalen

di, 24 apr

20u - 22u

Stuurgroep

stuurgroepleden en
geïnteresseerden

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 Geert.
DE HANDDOEKEN
In het weekend van 10 en 11 maart is het de beurt aan Zibel & Tayfun (Naz).
In het weekend van 17 en 18 maart zijn Julie & Filip (Ciska) aan de beurt.
WAT GEBEURT ER VOLGENDE WEEK IN DE LEEFGROEP?
Leefgroep 1 speelt een groot sprookjesspel bij de senioren
Leefgroep 2 laat de bootjes varen in het botenproject.
Leefgroep 3 werkt verder aan het robotproject.
Leefgroep 4 probeert eens een ‘gewone’ week in te oefenen.
… als je kind meer dan drie opeenvolgende schooldagen ziek is, dan is steeds een
medisch attest vereist. Dit attest kan afkomstig zijn van een (huis)dokter, een psychiater,
een tandarts en de administratieve diensten van een ziekenhuis of labo.
Voor ziekte tot en met drie opeenvolgende kalenderdagen volstaat een briefje van jou.
Zo’n briefje mag je 4 keer per schooljaar zelf schrijven, daarna heb je altijd een
doktersattest nodig.
Voor andere afwezigheden (huwelijk, begrafenis, religieuze feestdag,...) breng je ons
liefst op voorhand op de hoogte en volstaat een briefje van jou.
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?
●
●
●
●

●

●

Roos (oma Marthe) ging mee zwemmen met de 2de leefgroep.
Joannes nam dinsdagmiddag een beurtrol op, aangezien er onvoldoende
beurtrollers waren. Dankjewel.
Uiteraard ook een dikke merci voor alle anderen die vaak of sporadisch komen
beurtrollen.
Leefgroep drie bedankt Geert en Jean-Pierre voor de technische ondersteuning in
het project, Kristien voor de administratieve ondersteuning en Nadire ( Ileysu) en
Claudia voor de hulp bij het technisch lezen.
Julien ( stuurgroeplid) is een gepensioneerd veiligheidscoördinator. Met al zijn
expertise ondersteunt hij al enkele jaren de stuurgroep bij hun veiligheidsbeleid.
Een ongelooflijk grote merci voor alle uren die hij voor ons vrijmaakt.
Op maandag 26 februari was er een Bijzondere Algemene Vergadering. Graag
hadden we alle aanwezigen uitdrukkelijk bedankt om hun tijd en energie te delen

●
●
●

●

met het project ‘De Buurt’: Anne, Claudia, Tim, Jo, Dirk, Julien, Katrien De
Maegd (Ico), Julia, Judith, Joannes, Anke ( Seppe) en Margo (Mingus).
Henri, onze buurman is jarig én hij trakteerde de ganse school op een stuk
verjaardagscake.
Dieter ( Janosh en Leander) leende zijn hakselmachine uit zodat Johan de klusjesman
ons tuinafval kon verwerken en rondstrooien in de tuin.
Het 8u40-team bezorgt ons elke maandagochtend een vrolijke start: een brede
glimlach voor Dieter ( Janosh en Leander), Lara, Raf, Johannes, Hillevi, Tim en Stef
(Conan).
Tot slot willen we Ben ( Gust en Tine) heel uitdrukkelijk bedanken om het team als
gespreksleider te ondersteunen bij het vormingsmoment van 5 maart.

WELKE OUDERS MAKEN DIT WEEKEND EN HET VOLGEND WEEKEND DE LEEFGROEP SCHOON?
Weekend van 10 - 11 maart

DE KEUKEN VAN CHRIS

Weekend van 17 - 18 maart

Leefgroep 1

Valeria & Aiub (Viktoria)

Fusun & Yusuf (Elizan)

Leefgroep 2

Arian & Stef (Conan)

Lucia & Merlyn (Dalia)

Leefgroep 3

Menmun & Ramazan (Ensar)

Valeria & Aiub (Viktoria)

Leefgroep 4

Lien & Ludo (Kato)

Hasibe & Ali (Cigdem)

maandag
Puree van oranje
linzencurry met
wortel en appelsien,
couscous met
rozijnen, koolrabi en
peer

dinsdag
Kippenworst,
bulgur met
appel-perenmoes en
tomatensalsa

donderdag
Groentecurry met
rijst, komkommer
met
yoghurt-muntdip

vrijdag
Marie-jeanne kookt:
wokgroenten op een
groen bedje met een
groen blaadje

Soms zijn er kinderen te laat op school ……. Soms gaan ze onverwacht logeren ….. Of ze vallen met hordes ziek maar
de kok weet het niet ……… Dus graag een seintje naar De Buurt …… Alvast een zoen van de kok.

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: ? of Claudia, op dinsdag: Lucia (Dalia) op donderdag: ?
of 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

maandag
dinsdag
Geert
Eva
Sareh
Sareh
Chris
Chris

woensdag
Geert
Sareh

donderdag
Raf
Sareh
Chris

vrijdag
Geert
Sareh
Chris

12u10- 13u30

15u35- 16u30

Asha
Alberta
Geert
?

Asha
Hilde
Hannelore

Geert
?

Rudy

(Baziel, Cezar)

?
(Hanne)

Noortje
(Bo, Sam &
Mees)

Geert

Tamara
(Janosh, Leander)

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

Pieter (Sus, Louis)
Geert
Asha
Alberta
Jeroen
Jeroen
Geert

