De berichtenbrief van vrijdag 23/03/2018

KALENDER
ma, 26 ma

20u

Stuurgroep

stuurgroepleden en
geïnteresseerden

nog af te spreken

di, 27 ma

16u - 17u30

tentoonstelling

Leefgroep 3

De Buurt

‘Ik ben Robie Robot’
eindproduct leefgroep 3
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

woe, 28 ma

VM

Klasfoto’s

Leefgroep 1 & 2

De Buurt

do, 29 ma

VM

Zwemmen

Leefgroep 1

Strop

vr, 30 ma

heel de dag

Klasfoto’s

Leefgroep 3 & 4
& broertjes en zusjes
samen

De Buurt

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

begeleiders

Nog te bepalen

di, 24 apr

20u - 22u

Stuurgroep

stuurgroepleden en
geïnteresseerden

Nog af te spreken

wo, 25 apr

VM

Training 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

voormiddag

Pedagogische studiedag

do, 3 mei

heel de dag

sportdag

Leefgroep 4

nog te bepalen

vr, 4 mei

NM

Voorstelling 'Kundabufi'

Leefgroep 1

Vredeshuis

ma, 7 mei

20u

Vormingsmoment Team

alle begeleiders

Nog te bepalen

do, 10 mei

heel de dag

Vrije dag - Hemelvaart

vr, 11 mei

heel de dag

Brugdag - Hemelvaart

di, 15 mei

heel de dag

Woesjkamp

Leefgroep 2

Nieuwpoort

di, 15 mei

VM

Toneel 'Woesj'

Leefgroep 1

Campo
Nieuwpoorttheater

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 24 en 25 maart zijn Sibel & Mevlit (Ildem) aan de beurt.
Tijdens de vakantie is het de beurt aan Anne & Frank (Jesse)
WAT GEBEURT ER VOLGENDE WEEK IN DE LEEFGROEP?
Leefgroep 1 blaast eieren uit om ze te versieren.
Leefgroep 2 kijkt met veel vreugde terug op hun botenproject.
Leefgroep 3 krijgt maar niet genoeg van al die technologie. De leefgroep wordt
overspoeld door robots.
Leefgroep 4 krijgt les van professoren van de universiteit en bereidt zelf een overheerlijk
en gezond paasontbijt voor.
●

… volgende week woensdag en vrijdag Ursula(Maya) foto’s komt nemen van alle
kinderen. Op woensdag zijn leefgroep 1 en 2 aan de beurt, vrijdag is het beurt aan
leefgroep 3 en 4 en sluiten we af met de broertjes en zusjes. Het zou super zijn
mocht iedereen op beide dagen zijn mooie kleertjes aantrekken.

●

… er tijdens de 2de week van de paasvakantie verbouwingswerken starten in de
3de leefgroep? Meer info volgt nog!. Lees al wat meer bij de “kuisrubriek”.

●

… er dit jaar aandacht is voor een gezonde versie van het paasontbijt? Met extra
fruit en yoghurt, gluten of glutenvrij,... Maar een chocolade-eitje moet stiekem
kunnen, nietwaar?

Blieb. Blieb.
Dinsdagavond tussen 16 uur en 17u30 zijn jullie welkom om de ‘Robie Robot’ tentoonstelling van leefgroep 3 te bewonderen. Robot Dash, de BeeBot, de
zelfgebouwde ‘schilderrobots’ en hun talrijke vriendjes staan alvast klaar.
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?
● Dank aan alle ouders die samen met Leefgroep 1 naar de voorstelling
‘Kluizelaar’ gingen: Berlinde(Lonne), Karel(Aldo), Annie(oma van Mirte),
Gülhan(Fethan), Elif(Azra & Rabia).

●
●

●

●
●
●
●

Luna bracht wol mee naar de vierde leefgroep om te haken!
Enige tijd geleden plantte Sofie(Marthe) bloembollen in de bak aan het begin van
de straat. Om te voorkomen dat voorbijgangers ze bleven vertrappelen heeft ze
een omheininkje gemaakt. Dank je wel voor het extra groen in onze buurt!
Op zaterdag 17 maart was er een interne grote schoolmeeting met het team en de
stuurgroep. Dank je wel aan alle aanwezigen om er een gezellige en productieve
voormiddag van te maken!
Ben(Gust & Tine) hielp Tim bij de voorbereiding van de schoolmeeting en was
onze gespreksleider. Een grote dank je wel voor de tijd en energie!
Geert en Claudia hebben alle voorbereidingen voor ons getroffen en zetten een
lekker en voedzaam ontbijtbuffet klaar.
We hebben gemerkt dat we niet altijd zien wie ons allemaal koffie schenkt. Dank
je wel aan iedereen die we de voorbije weken over het hoofd gezien hebben!
Ferm bedankt aan alle ouders die hielpen in het robotproject. Nadire(Ileysu),
Elif(Melih), Marjan(Otis), Geert, Kurt(Lily), Arne, Jean-Pierre, … geen machine die
jullie kan vervangen.

WELKE OUDERS MAKEN DIT WEEKEND EN HET VOLGEND WEEKEND DE LEEFGROEP SCHOON?
Weekend van 24 - 25 maart

Paasvakantie

Paasvakantie

Leefgroep 1

Karen & Miel (Billie)

Elif & Cafer (Azra)

Leefgroep 2

Darina & Baykan (Zeynep)

Lucia & Merlyn (Dalia)

Leefgroep 3

Gokül & Ercan (Cenk)

Canan & Salih (Ecem)

Leefgroep 4

Kurbet & Kemal (Irem)

Nadya & Aleks (Nisanur)

Keuken opruimen & Ramen binnen- &
poetsen (in afspraak buitenkant LG 1
met Chris Nolf)
& LG 2
Elif & Mehmet
Nadire (Ileysu)
(Kayra)

Ramen binnen- & Ramen binnen- &
buitenkant LG 3 buitenkant LG 4
Sibel & Mevlit

Eliane en Loes

(Ildem)

(Tinus)

VERBOUWINGEN OP SCHOOL
Joepie we verbouwen op school!
De achtergevel wordt hersteld, er komt een nieuwe poort én de brandbeveiliging wordt vernieuwd.

Tijdens de tweede week van de paasvakantie komt de aannemer in de derde leefgroep een gat maken vanuit
de ruimte van de middengroepers naar het terras van de derde leefgroep (verplichte nooduitgang). Hij plaatst
ook een poutrel tussen de ruimte van de middengroepers en oudsteruimte zodat er een beweegbare wand kan
geplaatst worden. Grote werken met veel opkuis nadien.
Dit gebeurt door de kuisouders die extra stonden in de paasvakantie.
Ursula & Kobe (Maya)
Darina & Baykan (Zeynep)
Jasmien & Kurt (Lili)
Els & Frank (Mong)

DE KEUKEN VAN CHRIS

maandag

dinsdag

Savooi met
Cannelloni met feta
aardappelen, pilaff uit en broccolisaus
Turkije: rijst met
tomaat met linzen
abrikoos en zwarte
bonen, sla met
yoghurt-korianderdip

donderdag
Gastkok
Marie-Jeanne maakt
kippengyros met
rijst en een heerlijke
sla

vrijdag
Gastkok Geert
maakt frietjes met
burgers van
lamsgehakt, sla en
de huisgemaakte
sausjes

Fijne paasvakantie
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 maandag: ? , dinsdag: Lucia (Dalia) op donderdag: ? 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
Eva
Sareh
Chris

woensdag
Geert
Sareh

donderdag
Raf
Sareh
Marie-Jeanne

vrijdag
Geert
Sareh
Geert

Alberta
Asha
Geert
?

Asha
Hilde
Hannelore (Baziel,

Geert
Els (Mong)

Tamara( Janosh,

Pieter (Sus, Louis)
Asha
Alberta
Jeroen

Geert
Jasmien (Lily)

Rudy (Hanne)
Noortje

Cezar)

?

(Bo, Sam & Mees)

Leander)

Alberta
Asha
Hilde
Geert
Geert
2 studenten
Sint-Lievenscollege
(studie)

Geert
?

