De berichtenbrief van vrijdag 20/04/2018

KALENDER
ma, 23 apr

10u30

Toneel: Broemm

Leefgroep 1

De Centrale

ma, 23 april

16u - 17u

leefgroepvergadering

Leefgroep 3

Leefgroep 3

di, 24 apr

20u - 22u

Stuurgroep

Stuurgroepleden en
geïnteresseerden

Nog af te spreken

wo, 25 apr

VM

Start to Run

Leefgroep 4

Coyendanspark

do, 26 apr

VM

Boerderij uitstap

Leefgroep 1

Kinderboerderij 'De
Campagne' Drongen

14u30

Koffieklets

Ouders

Keuken

vr, 27 apr
ma, 30 apr

heel de dag

Geen school: Facultatieve vrije dag

di, 1 mei

heel de dag

Geen school: Dag van de Arbeid

wo, 2 mei

VM

Geen school: Pedagogische studiedag

do, 3 mei

heel de dag

Sportdag

Leefgroep 4

Blaarmeersen

vr, 4 mei

VM

Boerderij uitstap

Leefgroep 2

Kinderboerderij 'De
Campagne' Drongen

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

ma, 14 mei vr, 18 mei

hele week

Zeeklas

Leefgroep 3

Oostende - Bredene

di, 15 mei

VM

Toneel 'Woesj'

Leefgroep 1 & 2

Campo
Nieuwpoorttheater

ma, 21 mei

heel de dag

di, 22 mei

20u

Leefgroepvergadering

Leefgroep 1

De Buurt

do, 24 mei

VM

Zwemmen

Leefgroep 1

Strop

ma, 28 mei

VM

Medisch onderzoek

Oudsten leefgroep 1

De Buurt

vrij, 22 juni

15u40 tot 21u

Festival Final: een zomers

Iedereen: kinderen,
ouders, grootouders,
buren, vrienden,...

De Buurt

Vrije dag - Pinkstermaandag

eindfeest

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 Noortje
DE HANDDOEKEN
In het weekend van 21 - 22 april is het de beurt aan Nathalie & Olivier (Manon).
In het weekend van 28 april - 2 mei (pedagogische studiedag en facultatieve vrije dag)
zijn Sita & Tarkan ( Ilayda) aan de beurt.
WAT GEBEURT ER VOLGENDE WEEK IN DE LEEFGROEP?
Leefgroep 1 gaat naar de kinderboerderij in Drongen.
Leefgroep 2 verwelkomt de lente en gaat zaaien en planten.
Leefgroep 3 oefent verder in. Wat doen we dit toch goed!
Leefgroep 4 gooit de beentjes los met hun ‘start to run’.
Na de paasvakantie gaat op vrijdagmiddag van 12u40 tot 13u20 de ukelele-les opnieuw van
start. Dieter zorgt voor 10 gratis lessen voor kinderen die al enkele akkoorden kennen.
(Beginners kunnen best volgend jaar aansluiten… of heel hard oefenen in de vakantie.) Meer
info bij dieter@debuurt.be

Verbouwingen
In de zomervakantie zal er veel gewerkt worden. Niet door onze kinderen. Wel door de
bouwmannen. Volgende zaken zullen gebeuren:
1. Plaatsen van een nieuwe schoolpoort
2. Vernieuwen brandbeveiliging
3. Herstellen van de achtergevel: beton en ballustrade.
Tijdens de paasvakantie werd reeds een nieuwe branduitgang gemaakt richting het terras van
de derde leefgroep. De muur in de derde leefgroep tussen de middengroepers en oudsteruimte
werd gesloopt. Er komt een mobiele wand. Dit maakt het organiseren van teamteaching en
graadsklassen een pak eenvoudiger.

Deze week lanceerde Vlaamse overheid “Een vraag voor de wetenschap”. De campagne is
een initiatief van het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek Vlaanderen (FWO), in opdracht van
Vlaams minister Muyters, bevoegd voor wetenschap en innovatie, in samenwerking met een
brede groep wetenschappelijke organisaties, zoals de Vlaamse universiteiten en hogescholen,
de KVAB, de Jonge Academie, strategische onderzoekscentra, industrie, kennisinstellingen...
Van 17 april tot 27 mei kunnen burgers hun vragen online indienen. De meest populaire
vragen zullen worden opgepikt om verder onderzoek naar te doen aan wetenschappelijke
instellingen in Vlaanderen.
Je kan ook online stemmen voor vragen die anderen al hebben gesteld. Jasmien (Lili) zag daar
de vraag passeren “Hoe kunnen we zorgen voor minder fijn stof in de lucht?”. Misschien heb
je nog andere vragen voor de wetenschap? Hier de link naar deze vraag.
https://www.vraagvoordewetenschap.be/theme/39/posts?order=tot
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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Tijdens de vakantie hebben Geert e n Johan (vrijwilligers) werken uitgevoerd in de
tuin. Ze zorgden dat vanaf nu het regenwater kan afgevoerd worden. Dus minder
plassen op regenachtige dagen.
1, 2, 3 HOP… Geert maakte een hinkelspel in de tuin.
Dany ( oud-ouder) herstelde de klink van de oven.
Claudia was conciërge van dienst tijdens de paasvakantie. Ze ontving de
werkmannen en ze gaf de visjes eten.
Claudia schonk van wijnglazen en koffiekopjes alsook de visjes eten gegeven
Geert: voor het hinkelspel
Roos ( oma Marthe) ging mee zwemmen met de tweede leefgroep.
Judith, Ann en Eva ruimden de boeken op na de boekenverkoop
Zoë (Zafirah), Margo ( Mingus), Geert, Johannes, Dieter, Julia bereidden de derde
leefgroep voor op de bouwwerken.
Ursula & Kobe ( Maya), Musa en Belgiz ( Esma), Jasmien & Kurt ( Lili), Nadya &
Aleks ( Nisanur) maakten de derde leefgroep stofvrij, onder het toeziend oog van Anke
(Seppe)
Geert bereidde een sportvoormiddag voor de vierde leefgroep voor.
Een welgemeende dank u wel aan iedereen die mee op straat kwam voor de actie
‘geen roet in mijn pipi- wij willen propere lucht’.
Dieter geeft tijdens de middagpauze en op zijn vrije dag ukelele-les (minigitaar) aan
enthousiaste kinderen. Dank u Dieter voor al deze muzikaliteit.

WELKE OUDERS MAKEN DE LEEFGROEP SCHOON?
Weekend van 21-22 april

Weekend van 28 apr - 2 mei (pedagog. &
facultat. vrije dag)

Leefgroep 1

Ursula en Kobe (Maya)

Gülnaz en Aydin (Selin)

Leefgroep 2

Lucia en Merlyn (Dalia)

Nazli en Mustafa (Anil)

Leefgroep 3

Katrien en Tom (Ico)

Tizeta (Eliana)

Leefgroep 4

Isabelle en Rudy (Hanne)

Menmun en Ramazan (Ensar)

DE KEUKEN VAN CHRIS

maandag
Wraps met spinazie,
feta, mais en sla,
tomaat met basilicum

dinsdag
Veggie spaghetti
met
groentetomatensaus
, gruyère en
komkommerslaatje

donderdag
Marie-.Jeanne kook::
kabeljauwfilet in
oven met
broccoli-limoen
gratin,
knolselderpuree en
lenteslaatje

vrijdag
Geert kookt:
kipfilet in zachte
currysaus met rijst
en gewokte
groentjes

Soms zijn er kinderen te laat op school ……. Soms gaan ze onverwacht logeren ……..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.
BEURTROLLERS
De soepmakers zijn op maandag: ? of Claudia, 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

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
Geert
?
?

Hilde
?
?
?

Geert
?

Tamara( Janosh,

Pieter (Sus, Louis)
Alberta
Geert
?

Geert
Marjan

Rudy (Hanne)
Noortje

(Joshua, Otis)

Leander)

Alberta
Hilde
?
Els (Mong)
?

Geert
Valerie (Julia,Mira)

