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KALENDER
ma, 4 juni

VM

Toneel ‘De koningin is

Leefgroep 3

Kopergietery

verdwenen’
di, 5 juni

20u

Leefgroepvergadering

Leefgroep 3

De Buurt

do, 7 juni

nog af te
spreken

Vormingsmoment

Alle begeleiders

Nog af te spreken

Iedereen

De Buurt

Vl.O.M.

Vertegenwoordigers
van de ouders, de
begeleiders en
externen

De Weide,
Erpe-Mere

vrij, 8 juni
ma, 11 juni

8u15
20u

Bellenblaasactie
voor schone lucht
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 vrij, 15 juni

2 dagen

Diggie Kinderboerderij

Leefgroep 2

Brakel

vrij, 15 juni

NM

Zwemmen

Leefgroep 3 & 4

Van Eyck
zwembad

ma, 18 juni

20u

Stuurgroep

stuurgroepleden en
geïnteresseerden

Bij Katrien

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

vrij, 22 juni

11u30

Picknick

Alle leefgroepen

nog te bepalen

vrij, 22 juni

15u40 tot 21u

Festival Final:

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

De Buurt

Iedereen

De Buurt

een zomers eindfeest
vrij, 29 juni

8u15

Bellenblaasactie
voor schone lucht

vrij, 29 juni

vanaf 12u10

de kinderen

Einde schooljaar
=
begin zomervakantie

za, 30 juni t.e.m. vrijdag 6 juli
za, 25 augustus t.e.m. vrijdag 31
augustus

klussendagen juli
klussendag augustus

Het minimum-engagement: kuisen en klussen
Voor De Buurt is het belangrijk dat ouders mee organiseren en mee verantwoordelijkheid opnemen. Het poetsen
van de leefgroepen en het opnemen van een klusbeurt is het minimum-engagement en dus een
verantwoordelijkheid van iedereen.
Wanneer het niet lukt om tijdens de vakantie een klusbeurt op te nemen, dan krijg je een extra poetsbeurt. Zo kan
je toch jouw minimum-engagement opnemen.

EEN GEZELLIG KOPJE KOFFIE OF THEE
Elke ochtend kan je een gezellig kopje koffie of thee drinken. Breng jij ook een
pakje koffie of thee mee?
Deze week dronken we koffie en thee van De Buurt.
DE HANDDOEKENWAS
In het weekend van 2 - 3 juni is het de beurt aan Lien & Ludo (Kato).
In het weekend van 9 - 10 juni zijn Karolien & Pieter (Louis D.) aan de beurt.

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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●
●
●

●
●
●
●
●
●
●

De senioren werden ontvangen door Hannelore (Cezar), Elke (Aldo) , Pierre (opa van
Mone), Luc ( vrijwilliger),Berlinde ( Lonne), Gülhan ( Fethan), Sareh, Jo, Bart, …
Hannelore ( Cezar), Rebecca ( Madelief), Valeria ( Latif), Anke (Mirthe) en de kinderen
van Leefgroep 4 bakten een taart, cupcakes, kaastaart, fruitsla, koekjes,...
Elke ( Aldo) bracht het materiaal terug naar het buurtcentrum
Ook leefgroep 4 zorgde voor een fantastisch feest door hulp te bieden bij de
organisatie en het bakken van taarten. Hiep Hiep Hoera voor de act van leefgroep
4! Dankjewel vierde leefgroep!
Claudia en Geert reden naar het containerpark.
Stijn ( Stan en Lina) ging mee zwemmen met de 2de leefgroep.
Catharina van Childeren music Laboratory ( Issaïah en Annaïsa) gaf een activiteit.
Griet en Andy zijn twee nieuwe vrijwilligers en gingen mee met leefgroep 2 en 3
naar het toneel in jeugdtheater Larf!.
Chantal (oud-ouder) helpt op donderdag in leefgroep 3. Welkom en bedankt!
Sibel (Naz) deed de was van leefgroep 3.
Pieter ( Louis) ging mee met de 4de leefgroep naar Poverello
WELKE OUDERS MAKEN DE LEEFGROEP SCHOON?

Weekend van 2 - 3 juni

Weekend van 9 - 10 juni

Leefgroep 1

Fusun & Yusuf (Elizan)

Belkiz & Musa (Esma)

Leefgroep 2

Canan & Salih (Ecem K)

Eva & Ben (Gust)

Leefgroep 3

Valeria & Aiub (Viktoria)

Canan & Salih (Ecem K)

Leefgroep 4

Eva & Ben ( Gust)

Karolien & Pieter (Louis DW)

WAT GEBEURT ER VOLGENDE WEEK IN DE LEEFGROEP?
Leefgroep 1 houdt zich al bezig met de verrassing van vaderdag.
Leefgroep 2 werkt aan een verrassing voor vaderdag
Leefgroep 3 oefent in en denkt aan vader.
Leefgroep 4 zal met veel plezier inoefenen en verzint iets voor de papa’s.
…

je luizen kan wegkammen?

Wat heb je nodig?
kam • tandenstoker • luizenkam • crèmespoeling, conditioner of balsem • kom lauw
water • 2 handdoeken • witte servetten of keukenrol
Hoe ga je te werk?
1. Je kind zit voorovergebogen over de wasbak of het bad. Maak het haar zeer nat
met lauw water.
2. Wrijf het haar in met heel veel conditioner. Niet uitspoelen.
3. Kam de knopen uit het haar met de gewone kam.
4. Kam dan met de luizenkam. Kam van achter naar voor, dus van de nek naar het
voorhoofd. Start aan het oor en schuif na elke kambeweging op tot je aan het
andere oor komt. Let op: druk je kam goed tegen de hoofdhuid, want luizen
nestelen zich zo dicht mogelijk bij de huid.
5. Veeg na elke kambeweging de kam af aan wit keukenpapier en kijk of je luizen
ziet. Ze vallen op door de witte achtergrond. Een luis is 2 tot 4 mm groot en
grijs-wit tot bruin van kleur.

6. Zitten er luizen tussen de tandjes van de kam? Verwijder ze dan met een
tandenstoker.
7. Laat je kind nu rechtop zitten. Herhaal het kammen met de luizenkam, maar nu
in de andere richting: van voor naar achter, dus van het voorhoofd naar de nek.
Start weer bij het ene oor en schuif na elke kambeweging op naar het andere oor.
Veeg telkens af aan het keukenpapier en kijk of je luizen ziet.
8. Als je klaar bent met kammen, spoel dan het haar uit en droog het met een
handdoek.
Heb je luizen gevonden?
● Herhaal dan het kammen om de 3 dagen. Tot je geen enkele luis meer vindt.
● Controleer ook alle huisgenoten op luizen.
● Leg de kammen en haarborstels na gebruik in heet water van 60°C, gedurende 5
minuten.
● Was alle kussenslopen en handdoeken die je kind gebruikt telkens op 60°C.
Herhaal dat om de 3 dagen, gedurende 2 weken.
● Luizen sterven als ze meer dan twee dagen niet op een hoofd zitten. Leg daarom
dekbedovertrekken, knuffels, mutsen en sjaals 48 uur apart. Of steek ze een
nacht in de diepvries, want ook dat overleven luizen niet.
● Zijn de luizen na 14 dagen nog niet weg? Vraag dan raad aan je huisarts of
apotheker
- www.klasse.be/3517/luizen-uitroeien-in-8-stappen/

Brief van ouders aan ouders
Beste ouders,
Sinds 2012 organiseren wij met 3 mama's Anne (Jesse), Margo (Mingus) en Uta (Louis) en
vrijwilligers (Claudia, Geert,...) de klussendagen op De Buurt. We doen dit al vele jaren
met enthousiasme en vinden het fijn om samen met de andere ouders de school tijdens de
zomer op te knappen en klaar te stomen voor het volgende schooljaar.
Dit jaar wordt echter de laatste zomer dat Anne mee organiseert en Uta zet ook een stapje
terug.
We zijn dus op zoek naar ouders om het klussenteam vanaf deze zomer te versterken en
vanaf volgend jaar over te nemen.
Wat houdt het organiseren van de klussendagen zoal in:
● bekijken met de begeleiders/vrijwilligers welke klussen moeten gebeuren
● nagaan welk materiaal hiervoor nodig is
● klussendagen inplannen, een uitnodiging maken voor de ouders, ouders
aanspreken om te komen klussen
● de permanentie en opvolging tijdens de weekends opnemen, tijdens de week zijn
het vooral de vrijwilligers die de klussen opvolgen
We kregen de laatste jaren reeds van enkele ouders tips over wat eventueel anders en
beter zou kunnen tijdens de klussendagen.
Wel, laat jullie nieuwe ideeën voor de klussendagen maar opborrelen en ga ervoor! :-)
Spreek gerust Anne of Margo (margozonder_t@yahoo.be, uta.meesmann@bivv.be)
aan voor wat meer gedetailleerde uitleg. Die geven we met alle plezier!
Deze zomer* zijn we allebei nog present, dus een warme oproep om al eens te komen
proefdraaien. Sowieso is alle extra hulp welkom!
Groetjes,
Anne en Margo

Dank aan Frans, Hamed en Geert om de tuinbanken te herstellen

en om de schelpenberg opnieuw veilig te maken. Op De Buurt is het elke week de week van de vrijwilliger ;)

DE KEUKEN VAN CHRIS

maandag

dinsdag

Salade met rijst,
Groententaarten
komkommer, tomaat, met veel rauwkost
selder, ananas, appel
en blokjes comte

donderdag

vrijdag

Paprika met
Vissalade met
kalkoenblokjes, bulgur tomaat of abrikoos,
en zwarte bonen
aardappel en
komkommer

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: Sofie (Marthe) en op 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
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

8u00- 8u40
kok

12u10- 13u30

15u35- 16u30

maandag
Sareh
Geert
Chris

dinsdag
Sareh

Alberta
Geert
?
?

Wudie
Hilde
Marjan

Geert
Elza (Jitte)
Jasmin (Lili)

woensdag
Sareh
Geert

donderdag
Sareh
Geert
Chris

vrijdag
Sareh
Geert
Chris

Geert
?

Alberta
Wudie
Hilde
Tamara

Alberta
Geert
?
?

Chris

(Joshua, Otis)

?
Noortje (Bo,
Sam, Mees)
Rudy (Hanne)

(Janosh, Leander)

Sofie (Marthe)
?

Geert

