De berichtenbrief van vrijdag 16/03/2018

KALENDER
za, 17 ma

9u - 12u

ma, 19 ma

heel de dag

ma, 19 ma

20u - 22 u

Interne Grote Schoolmeeting

begeleiders en
stuurgroepleden

De Buurt

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

16u - 17u

Eindproduct: fotozoektocht

Leefgroep 2

De Buurt / in de
wijk

di, 20 ma

10u

Toneel 'Kluizelaar'

Leefgroep 1

De Centrale

wo, 21 ma

VM

Zwemmen

Leefgroep 2

Strop

vr, 23 ma

NM

Zwemmen

Leefgroep 3 & 4

Van Eyck

vr, 23 maart

14u30

Koffieklets

ouders

De keuken

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 De Buurt.
DE HANDDOEKEN
In het weekend van 17 en 18 maart zijn Julie & Filip (Ciska) aan de beurt.
In het weekend van 24 en 25 maart is het de beurt aan Sibel & Mevlit (Ildem)
WAT GEBEURT ER VOLGENDE WEEK IN DE LEEFGROEP?
Leefgroep 1 gaat naar toneel: ‘Kluizelaar’
Leefgroep 2 vaart nog een weekje verder met hun botenproject.
Leefgroep 3 krijgt deze week bezoek van 5 echte robots en leert programmeren.
Leefgroep 4 oefent in en werkt rond wereldwaterdag (‘met workshop enal!’).
WIST JE DAT DE BUURT HEEFT DEELGENOMEN AAN HET LUCHTONDERZOEK Mijn lucht, mijn
school’ van Greenpeace?
De resultaten zijn jammer genoeg niet goed. Zo hebben we aan de straatkant een slechte
luchtkwaliteit, op de speelplaats een matige luchtkwaliteit en in de klas een aanvaardbare
luchtkwaliteit.
Wil je meer info? zie www.mijnluchtmijnschool.be of
https://www.een.be/pano/ongezonde-lucht-is-het-nieuwe-roken
Wil je in actie schieten? Neem de fiets, te voet, met het openbaar vervoer en laat die auto
staan! Plant een boompje, struikje,... Planten zuiveren de lucht en verbeteren de
luchtkwaliteit.
WIST JE DAT HET HANDIG IS OM ALS MIDDENGROEPER VAN LEEFGROEP VIER al naar
opendeurdagen te gaan van middelbare scholen?
Sommige scholen doen pas een opendeurdag (waarop je de school kan bezoeken) nà het
inschrijvingsmoment. En als je nog niet echt moet kiezen, kijk je misschien anders of ben
je minder zenuwachtig.
Meer informatie vind je op:
www.vanbasisnaarsecundair.be en op www.onderwijskiezer.be
WIST JE DAT ER IN DE PAASVAKANTIE VEEL TE DOEN IS VOOR JE KIND?
Heeft je kind niets te doen in de vakantie?
Stad Gent heeft een overzicht gemaakt van sport en spel voor kinderen.
Dit vind je als je hier klikt!
Schrijf snel in. Met UITpas is het goedkoper.
Theater ‘Tinnenpot’ organiseert deze paasvakantie ‘Spekken’, een kleurrijk en smakelijk
kindertheaterfestival.
Elke dag voorstellingen voor kinderen, kleuters en peuters in theater Tinnenpot.
Voorafgaand aan elke voorstelling schilderen de kinderen hun eigen eitje om de
paasboom mee kleur te geven?
Meer info vind je hier.

Ben je nog op zoek naar een hobby voor je kind voor tijdens het schooljaar?
De hobbyzoeker helpt je verder!
WIST JE DAT WE OP DE SCHOOLMEETING ENKELE AFSPRAKEN HEBBEN OPGEFRIST?
● Als je te laat bent op maandagochtend voor de 8u40-show is de afspraak dat je
wacht onder het afdak aan de keuken.
Geen kabaal maken want dit stoort de show.
● Draag zorg voor de plantjes die zullen komen op school. Niet trappen op de
plantjes en ook geen bloemen plukken.
● Als het GFT-bakje vol is, moet je het eerst leegmaken voor je er nieuw afval
bijdoet.
● We bedanken alle vrijwilligers voor al hun fantastisch werk dat ze doen op De
Buurt!
● De uitslag van ons onderzoek voor de luchtkwaliteit is er. Buiten aan de straat is
het niet zo goed, op de speelplaats beter maar nog altijd niet super goed. Dus
doen we nog een oproep om zoveel mogelijk met de fiets, te voet en het openbaar
vervoer naar school te komen.

De Buurt verkocht 187 kaarten voor Gitane! Bedankt kaartjeskopers en kaartjesverkopers.

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?
●
●
●
●
●
●
●
●

Arian (Conan) e n Anja (Ito) gingen samen met de 2de leefgroep op fototocht rond de
school.
Yelle ( Mo) en Nicolas (Mo) nodigden alle kinderen van de 2 de leefgroep uit voor
een bezoekje op hun woonboot. We werden verwend met koekjes en fruit.
Catharina (Issaïah en Anaïsa) ging mee met de 2 de leefgroep zingen met oud
schippers in de thuishaven.
Yelle ( Mo) zocht leuke schippersplekjes uit in de wijk voor de fotozoektocht van
de 2de leefgroep.
Hannelore ( Baziel,Cesar) om een beurtrol op te nemen
Mieke ( Nel, Klaas) en Nadire (Ileysu) hielpen bouwen aan een robot in de derde
leefgroep.
Johan de klusjesman bracht materiaal naar de kelder.
Bedankt aan Claudia om het ontbijt voor de Interne Grote Schoolmeeting klaar te
zetten.

WELKE OUDERS MAKEN DIT WEEKEND EN HET VOLGEND WEEKEND DE LEEFGROEP SCHOON?
Weekend van 17 - 18 maart

Weekend van 24 - 25 maart

Leefgroep 1

Fusun & Yusuf (Elizan)

Karen & Miel (Billie)

Leefgroep 2

Lucia & Merlyn (Dalia)

Darina & Baykan (Zeynep)

Leefgroep 3

Valeria & Aiub (Viktoria)

Gokül & Ercan (Cenk)

Leefgroep 4

DE KEUKEN VAN CHRIS

Hasibe & Ali (Cigdem)

maandag

dinsdag
Volkoren pasta met
ui paprika shitake
en/of broccoli,
tomaat met bruine
bonen

Geen School

Kurbet & Kemal (Irem)

donderdag
Rijstkroketjes
paprika in de oven
azukibonen met
komkommer, rode
bietjes met appel

vrijdag
Kaastaart, couscous
met erwtjes
bloemkool en een
heerlijk
weekendslaatje

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. Even melden bij het secretariaat a.u.b.

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 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
Geen school Eva
Sareh
Chris
Asha
Hilde
?
?
?
Noortje
(Bo, Sam &
Mees)

woensdag
Geert
Sareh

donderdag
Raf
Sareh
Chris

vrijdag
Geert
Sareh
Chris

Geert

Tamara

Pieter (Sus, Louis)
Geert
Asha
Alberta
Jeroen

(Janosh, Leander)

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

Jeroen
Geert

