De berichtenbrief van vrijdag 27/04/2018

KALENDER
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

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 zwembad

do, 24 mei

20u

Stuurgroep

Alle leefgroepen

Nog af te spreken

ma, 28 mei

VM

Medisch onderzoek

Oudsten leefgroep 1

De Buurt

wo, 30 mei

VM

Zwemmen

Leefgroep 2

Strop zwembad

vr, 1 juni

NM

Zwemmen

Leefgroep 3 & 4

Van Eyck zwembad

ma, 4 juni

VM

Toneel ‘De koningin is

Leefgroep 3

Kopergietery

Alle begeleiders

Nog af te spreken

Vrije dag - pinkstermaandag

verdwenen’ van
‘De Kopergietery’
do, 7 juni

nog af te
spreken

Vormingsmoment

ma, 11 juni

20u

Vl.O.M.

Vertegenwoordigers
van de ouders, de
begeleiders en
externen

De Weide,
Erpe-Mere

Raad van Bestuur

di, 12 juni

heel de dag

Sportdag

Leefgroep 3

Nog te bepalen

wo, 13 juni

VM

Zwemmen

Leefgroep 2

Strop zwembad

do, 14 juni vr, 15 juni

2 dagen

Diggie Kinderboerderij

Leefgroep 2

Brakel

ma, 18 juni

20u

Stuurgroep

stuurgroepleden en
geïnteresseerden

Nog af te spreken

di, 19 juni

NM

Senioren

Leefgroep 1

Tempelhof

di, 19 juni

heel de dag

Overgangsproject

Alle leefgroepen

De Buurt

wo, 20 juni

VM

Overgangsproject

Alle leefgroepen

De Buurt

do 21 juni

heel de dag

Overgangsproject

Alle leefgroepen

De Buurt

do 21 juni

VM

Zwemmen

Leefgroep 1

Strop zwembad

vr 22 juni

11u30

Picknick

Alle leefgroepen

nog te bepalen

15u40 tot 21u

Festival Final:

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

De Buurt

vrij, 22 juni

een zomers 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 De Buurt.
DE HANDDOEKEN
In het weekend van 28 april - 2 mei (pedagogische studiedag en facultatieve vrije dag)
zijn Sita & Tarkan (Ilayda) aan de beurt.
In het weekend van 5- 6 mei is het de beurt aan Hulya & Murat (Irem O
 ).
WAT GEBEURT ER VOLGENDE WEEK IN DE LEEFGROEP?
Leefgroep 1 werkt rond de boerderij
Leefgroep 2 werkt rond de lente
Leefgroep 3 zal inoefenen en een luizencontrole houden
Leefgroep 4 sport een dag op de Blaarmeersen.
Chantal (oud-ouder) is onze nieuwe vrijwilliger. Op donderdagnamiddag helpt ze tijdens de
leesnamiddag in leefgroep 3 en begeleidt ze de studie.

puntjes uit de schoolmeeting
● Leefgroep 2 en 4 hebben de school weer wat groener gemaakt. Je kan de nieuwe
plantjes bewonderen op de schelpenberg en het terras van leefgroep 4. We dragen
hier allemaal samen zorg voor!
● Bij warm weer is het belangrijk om ons in te smeren met zonnecrème, maar ook om
voldoende water te drinken. Enkele vierde leefgroepers zorgen er voortaan voor dat
er flessen water en bekers meegaan naar de speeltuin. Joepie!
● Is het fruit in de kelder bijna op? Ga dit dan melden aan het secretariaat. Zo zitten we
niet zo vaak zonder.
● Enkel boterhameters uit leefgroep 4 mogen bij mooi weer buiten eten. Warmeters
blijven altijd in de keuken.
● Staan er fietsen geparkeerd op het voetbalveldje (bv. zeeklas, trainen fietsvaardigheden, uitstap, sportdag, …), dan wordt er niet gevoetbald. Daarvoor is het
veld veel te klein.
● Enkel lege melkflessen worden in het melkkot teruggezet. Nooit in de glascontainer!
● Raf heeft samen met wat kinderen origami-kikkers gemaakt. Wie hier graag mee wil
spelen kan ze vinden onder het afdak aan de keuken. KWAAAAAK...
Afgelopen week stond Ann na school telkens klaar om iedereen de kans te geven foto’s te
bestellen van zijn of haar kleine (b)engel. Donderdag 3 mei is jouw laatste kans om een
bestelling te plaatsen.
We willen heel graag Ursula ( Maya) nogmaals bedanken voor de tijd en energie die ze
vrijmaakte voor onze school. Wat een ouderengagement. De opbrengst van de
fotoverkoop gaat naar de schoolwerking.
Wie meer info wilt over haar projecten kan eens haar website bezoeken of een mailtje
sturen.
www.ursulacardenasfotografie.com  - i nfo@ursulacardenasfotografie.com
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?
●

●
●
●
●

●
●
●
●

Sven (Jitte) pikte de muziekinstallatie op voor de Start To Run. Claudia zorgde ervoor
dat dit op de juiste plaats terecht kwam, bracht de installatie terug en zorgde dat er
koffie was voor de werkers op het plein.
Claudia zorgde voor soep, regelde de ophaling van de afvalcontainers en ze schonk
ook kopjes en suiker aan De Buurt.
Claudia en Roland waren ook stewards tijdens de start to run en zorgden voor de
veiligheid van de lopers.
Geert & Berlinde ( Lonne) gingen mee met leefgroep 1 naar de toneelvoorstelling
‘Broemm’.
Mich ( Martha), Gülhan (Fethan), Jan( Mirte), Berlinde ( Lonne), Luk, Hannelore ( Cezar),
Catharina ( Anaïsa) en de oma van Mirte zorgden voor het autovervoer en gingen mee
naar de kinderboerderij ‘De Campagne’.
Dieter ( Janosh, Leander) ging met een aantal kinderen naar de sportnamiddag van
Sportaround.
Zoë (Zafirah) deed de was voor leefgroep drie.
Geert en Filip (Anton) controleerden alle fietsen ter voorbereiding van de zeeklas.
Nadire ( Ileysu) nam een middagbeurtrol op zich.

De Boekenverkoop en Bake - A - Wish
● De taartenverkoop ten voordele van Make-A-Wish bracht € 287.5 op!
● De boekenverkoop bracht meer dan €500 op! En er zijn nog heel wat
mooie boeken over!
→ Wie staat binnenkort op een rommelmarkt en wil deze nog proberen
verkopen?
Lara en Hillevi horen het graag!
WELKE OUDERS MAKEN DE LEEFGROEP SCHOON?
Weekend van 28 apr - 2 mei
(pedagog. & facultat. vrije dag)

Weekend van 5 - 6 mei

Leefgroep 1

Gülnaz & Aydin (Selin)

Aslan & Mustafa (Elizan)

Leefgroep 2

Nazli & Mustafa (Anil)

Anja & Christoph (Ito)

Leefgroep 3

Tizeta (Eliana)

Zibel & Tayfun (Naz)

Leefgroep 4

Menmun & Ramazan (Ensar)

Hava & Tuncay (Hassan)

DE KEUKEN VAN CHRIS

maandag
geen school

dinsdag
geen school

donderdag
tofu gebakken in de
oven, rijst, broccoli
en prinsessenbonen
met linzen

vrijdag
wortelpuree met
een kaasomelet en
tomaat met
basilicum

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
De soepmakers zijn 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

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, dinsdag en donderdag kan er studie georganiseerd
worden. Ook op de middag (maandag en dinsdag) staan er vaak veel vraagtekens.
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
geen school
geen school
geen school
Raf
Geert
Sareh
Sareh
Chris
Chris
Tamara( Janosh,
Leander)

Alberta
Hilde
Wudie
15u35- 16u30

Eliane
(Tinus, Loes)

?

Pieter (Sus, Louis)
Alberta
Geert
Marjan
(Joshua, Otis)

Geert

