De berichtenbrief van vrijdag 04/05/2018

KALENDER
ma, 7 mei

17u

Alle begeleiders

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

vrij 18, mei

8u20

Zeepbellenactie op straat voor

Vormingsmoment

Nog te bepalen

Iedereen die buitenlucht inademt

schone lucht
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

Vrije dag - pinkstermaandag

verdwenen’ van
‘De Kopergietery’
do, 7 juni
ma, 11 juni

nog af te
spreken

Vormingsmoment

Alle begeleiders

Nog af te spreken

20u

Raad van Bestuur
Vl.O.M.

Vertegenwoordigers
van de ouders, de
begeleiders en
externen

De Weide,
Erpe-Mere

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:

De Buurt

een zomers eindfeest

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

Einde schooljaar = begin

de kinderen

vrij, 22 juni

vrij, 29 juni

vanaf 15u40

zomervakantie
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 5- 6 mei is het de beurt aan Hulya & Murat (Irem O).
In het lang weekend van 10 - 13 mei zijn Menmun & Ramazan (Ensar) aan de beurt.

WAT GEBEURT ER VOLGENDE WEEK IN DE LEEFGROEP?
Leefgroep 1 en 2 werken in stilte verder aan hun pakje.
Leefgroep 3 oefent in en telt af naar de zeeklas en … (kei-leuk geheimpje).
Leefgroep 4 legt alle ideeën samen om een nieuw project te kiezen.
Chantal (oud-ouder) is onze nieuwe vrijwilliger. Op donderdagnamiddag helpt ze tijdens de
leesnamiddag in leefgroep 3 en begeleidt ze de studie.
Voor de zeeklassen is de derde leefgroep op zoek naar verse, zelfgemaakte confituur en soep.
Kan je verse soep maken die maandagochtend (14 mei) meegenomen kan worden als lunch
bij de aankomst in Bredene? Heb je nog zelfgemaakte confituur die zou passen bij ons
gezonde ontbijtbuffet?
Spreek Geert of een begeleider van de derde leefgroep aan.
NTGent is op zoek naar 2 (blonde) jongens van 6 tot 9 jaar om een kleine figurantenrol op te
nemen. Ben je ‘s avonds vrij op 3 t.e.m. 9 juni en zou je graag eens proeven van theater?
Contacteer dan zeker Sophie van NTGent op 09/269 35 04

Een asbestvrije school
Woensdagavond werd een infobrief r ondgestuurd want de stuurgroep had de resultaten van het
asbestonderzoek ontvangen. De ouders, begeleiders en vrijwilligers werden uitgenodigd op de
infomomenten. ( donderdag 3 mei 16 uur & 20 uur).
Hier werd de tijd genomen om de situatie te bespreken. Een specialist ( Maurits De Ridder) heeft
de situatie opgevolgd en dit was zijn conclusie:
Uit de luchtmetingen blijkt dat er geen meetbare vezelconcentratie is. De blootstellingsduur
is ook beperkt. De twee factoren in de dosis (duur en concentratie) zijn zeer laag. Dus er is
geen significant gezondheidsrisico (kleiner dan 1 op 100.000). Vooral geen zorgen maken.

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?
●
●
●
●
●

●
●

Leyla is geboren. Zusje van Melissa en Zeynep, dochter van Ozcan en Darina.
Proficiat!
Zoë ( Zafirah) deed de was van leefgroep 3. Merci.
Valerie ( Julia, Mira), Nadire ( Ileysu) en Hannelore ( Baziel, Cezar) zochten luizen in
leefgroep 3. Blijven jullie ook zoeken? We nemen ze niet mee naar zee!
Sita ( Ilayda) schonk een doos vol reservekleren voor de zeeklas. Waarvoor grote dank.
De stuurgroepleden Anke ( Seppe), Jo, Dirk, Katrien ( Ico), Petra, Julien
(preventie-adviseur), Anne en Tim kwamen de afgelopen dagen drie keer extra samen
om een plan van aanpak af te spreken om de kelder asbestvrij te maken. De Buurt
kreeg ook ondersteuning van Pieter ( Louis, Sus) en Elif ( Kayra, Melih, Meyra). In het
bijzonder kon de stuurgroep rekenen op de expertise van Ri De Ridder ( opa Lena).
Bedankt Ri om je tijd en kennis met ons te delen.
Els ( Mong) fietste mee met de vierde leefgroep naar de Blaarmeersen.
Dank aan Claudia en Roland die als bezemwagen meegingen op de sportdag van de
Brede School (vierde leefgroep)

WELKE OUDERS MAKEN DE LEEFGROEP SCHOON?
Weekend van 5 - 6 mei

Lang weekend van 10 - 13 mei (hemelvaart)

Leefgroep 1

Aslan & Mustafa (Elizan)

Elif & Cafer (Azra)

Leefgroep 2

Anja & Christoph (Ito)

Jelle & Nicolas (Mo)

Leefgroep 3

Zibel & Tayfun (Naz)

Tizeta (Eliana)

Leefgroep 4

Hava & Tuncay (Hassan)

Menmun & Ramazan (Ensar)

DE KEUKEN VAN CHRIS

maandag
Volkorenpastakrullen
met ui, shitake
(paddenstoelen) en
paprika en/of
prinsessenboontjes en
bloemkoolrasp

dinsdag
Groentetaarten met
paprika en feta
en/of broccoli met
gruyère en
lenteslaatje

donderdag
geen school

vrijdag
geen school

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 maandag: ? of Claudia en op dinsdag Lucia (Dalia).
Geef je je naam door als je kan beurtrollen op de dagen waar een ? staat

BEURTROLLERS

8u00- 8u40
kok

12u10- 13u30

15u35- 16u30

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
Chris
Chris
Geert
Alberta
?
?
Geert
Jasmien (Lili)

Hannelore
(Baziel.Cezar)

Wudie
Hilde
?
Rudy (Hanne)
Menmum
(Ensar.Azad)
Noortje (Bo. Sam,
Mees)

Geert

