De berichtenbrief van vrijdag 18/05/2018

KALENDER
ma, 21 mei

heel de dag

di, 22 mei

20u

Leefgroepvergadering

Leefgroep 1

De Buurt

woe, 23 mei

20u

Leefgroepvergadering

Leefgroep 2

De Buurt

do, 24 mei

VM

Zwemmen

Leefgroep 1

Strop zwembad

do, 24 mei

20u

Stuurgroep

stuurgroepleden &
geïnteresseerden

Nog af te spreken

vrij, 25 mei

8u20

Zeepbellenactie op straat voor

Geen school - pinkstermaandag

Iedereen die buitenlucht inademt

schone lucht
ma, 28 mei

VM

Medisch onderzoek

Oudsten leefgroep 1

De Buurt

di, 29 mei

9u30

Theatervoorstelling

Oudsten leefgroep 2
en jongsten
leefgroep 3
ouders

Larf!

‘De Keepvogel’
di, 29 mei

NM

De tuin

Senioren op bezoek in 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

verdwenen’ van
‘De Kopergietery’
di, 5 juni
do, 7 juni
ma, 11 juni

di, 12 juni

20u

Leefgroepvergadering

Leefgroep 3

De Buurt

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

Sportdag

Leefgroep 3

Nog te bepalen

heel de dag

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

de kinderen

vrij, 22 juni

vrij, 29 juni

vanaf 12u10

=
begin 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 & Joannes.
DE HANDDOEKEN
In het lang weekend van 19- 21 mei (Pinkstermaandag) is het de beurt aan Elza & Sven
(Jitte).

In het weekend van 26 - 27 mei zijn Eva &
 Ben (Gust) aan de beurt.
WAT GEBEURT ER VOLGENDE WEEK IN DE LEEFGROEP?
Leefgroep 1 oefent een animatie voor de Senioren
Leefgroep 2 werkt rond letters en cijfers
Leefgroep 3 oefent een weekje in met heel veel zin.
Leefgroep 4 pleziert zoveel mogelijk mensen tijdens hun project.
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

Zeepbellenactie - actie voor propere lucht - vrijdagochtend 25 mei 2018 om 8u15
We houden een bellenblaasbattle om de lucht schoon te wassen.
Wie blaast de grootste bel, welke bellen geraken aan de overkant, wie raakt het meeste auto’s, …

FLASH - sta jij op de foto?
Bedankt aan Geert en Sofie (Marthe). Onze straat ligt in een Z
 ONE 30. Wij willen een veilige straat met weinig
roetuitstoot. Op hun vraag werd de maxi-flitser in onze straat geparkeerd.

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?
●
●
●
●
●
●
●

Gulhan (Fethan), Mich (Martha), Catharina (Anaïsa), Berlinde (Lonne), Hannelore (Cezar)
begeleiden leefgroep 1 naar het toneel.
Margo ( Mingus), Mich ( Martha, Maurice), Hannelore ( Baziel, Cezar), Joannes en Jo waren
inspringende beurtrollers.
Iedereen die meehielp met de zeeklas van leefgroep 3. Volgende week worden deze
mensen uitgebreid opgenomen in de onzichtbare rubriek.
Johan de klusjesman kluste in onze tuin en klom op de daken om onze ballen te
zoeken.
Myriam kwam terug ondersteunen in de 2de leefgroep. Wij zijn heel blij dat je terug
bent!
Alberta komt elke week meehelpen en meespelen met de vriendjes van de 2de
leefgroep.
Catharina (Issaïah), Mustafa (Anil), Annick (Senne), Arian (Conan), Elif (Meyra)
brachten de kinderen van de 2de leefgroep naar de kinderboerderij.

WELKE OUDERS MAKEN DE LEEFGROEP SCHOON?
Lang weekend van 19-21 mei
(Pinksteren)

Weekend van 26 - 27 mei

Leefgroep 1

Gülnaz & Aydin (Selin)

Sita & Tarkan (Emin)

Leefgroep 2

Nazli & Mustafa (Anil)

Jelle & Nicolas (Mo)

Leefgroep 3

Sibel & Mevlit (Ildem)

Karolien & Pieter (Louis)

Leefgroep 4

Hava & Tuncay (Hassan)

Kurbet & Kemal (Irem)

DE KEUKEN VAN CHRIS

maandag
geen school

dinsdag
Kip zoetzuur met
wokgroenten,
ananas en
sojascheuten, rijst
komkommer met
avocado

donderdag
Boekweitpannenkoeken
gevuld met bloemkool,
tomaat en linzen

vrijdag
Tofu in de oven
gebakken,
couscous met
dadel, wortel met
erwtjes en een
slaatje

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: Fien (Rosanne) en 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
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.

BEURTROLLERS

maandag
Sareh
Geert
Chris

dinsdag
Sareh

12u10- 13u30

Alberta
?
?
?

Wudie
Hilde
?
?

15u35- 16u30

?

?

8u00- 8u40
kok

woensdag
Sareh
Geert

donderdag
Sareh
Geet
Chris

vrijdag
Sareh
Geert
Chris

?

Alberta
Wudie
Hilde
Tamara

Alberta
Pieter (Louis, Sus)
?
?

Chris

(Janosh, Leander)

?

?

