De berichtenbrief van vrijdag 08/06/2018

KALENDER
vrij, 8 juni
ma, 11 juni

8u15
20u

Iedereen

De Buurt

Vl.O.M.

Vertegenwoordigers
van de ouders, de
begeleiders en
externen

De Weide,
Erpe-Mere

Actie 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

20u

Leefgroepvergadering

Leefgroep 4

De Buurt

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

De Buurt

een zomers eindfeest

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

zingen op verjaardagsfeest

kinderen en ouders
derde leefgroep

Tuin van Kina

Iedereen

De Buurt

zo, 24 juni

15u - 16u

voor Vos en Haas
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
klussendagen 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 9 - 10 juni is Karolien en Pieter (Louis, Sus D.) aan de beurt.
In het weekend van 16- 17 juni zijn Eliane en Wille (Tinus, Loes)  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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●
●
●
●
●
●
●
●
●

Dankzij Steven (Moris) kunnen we ons nog beter concentreren. Bedankt voor de
study buddies!
Vera bracht mooi speelgoed en knutselmateriaal. Dank u!
Catharina gaf muziekles in leefgroep 1, 2 en 3. Bedankt Catharina (Anaïsa en
Issaïah), wij staan klaar!
Jo schonk veel strips aan leefgroep 3 en 4. Joepie!
Axel Baeyens, derdejaars student en bijna afgestudeerd, draaide een ganse week
mee in de derde leefgroep. Merci en goed gedaan.
Correctie: Sibel, mama van Ildem, deed de was van leefgroep 3.
Dank aan Dieter om samen met de vierde leefgroep marktgangers te plezieren
met prachtige gezangen.
Margo ( Mingus) hielp mee om de plezierinstallatie van leefgroep vier met kleur te
weven.
Marjan ( Otis) schonk confituurpotten aan de derde.
Een dikke welgemeende merci aan alle stuurgroepleden voor hun enthousiasme
én steun om samen met het team, de ouders en de vrijwilligers school te maken.
Dank u wel aan de Johan en Hamed om in de tuin te klussen.

WELKE OUDERS MAKEN DE LEEFGROEP SCHOON?
Weekend van 9- 10 juni

Weekend van 16 - 17 juni

Leefgroep 1

Belkiz & Musa (Esma)

Gülhan & Tuncay (Fethan)

Leefgroep 2

Eva & Ben ( Gust)

Darina & Baykan (Zeynep)

Leefgroep 3

Canan & Salih (Ecem K)

Nurcan & Osman (Cihan)

Leefgroep 4

Karolien & Pieter (Louis DW)

Menmun & Ramazan (Ensar)

WAT GEBEURT ER VOLGENDE WEEK IN DE LEEFGROEP?
Leefgroep 1 werkt ijverig door.
Leefgroep 2 gaat naar de Diggie Boerderij in Brakel op tweedaagse.
Leefgroep 3 werkt hard en naarstig… Nog één keer vollenbak en dan zijn ze klaar om de
stap te zetten naar een nieuw schooljaar.
Leefgroep 4 is ook serieus bezig: ze zullen herhalen, herhalen en testen...
Anaïsa is haar fietshelm kwijt: een witte helm met gekleurde strepen. Haar naam staat in
de helm. Heeft er iemand haar helm gezien en/of gevonden?
Er mogen geen fietsen of steps in de gang geplaatst worden. In geval van nood moet de
doorgang vrij zijn.
Probeer een goed, stevig slot te voorzien en zoveel mogelijk de fietsrekken buiten te
gebruiken. De steps kunnen naast de plooibare tafels en banken staan. Jo heeft opgeruimd
en plaats vrijgemaakt, speciaal voor jullie!

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 Claudia en Abdel om naar het containerpark te rijden.
Op De Buurt is het elke week de week van de vrijwilliger ;)

We proberen de lucht rondom de school schoner te maken.
Elke autorit die we uitsparen, verbetert de luchtkwaliteit.
Laat daarom op vrijdag 22 juni de auto thuis.
Iedereen die met de fiets, te voet, op rolschaatsen, met de step, met de
tram, op stelten, op zwemvliezen, op een springbal, op een skateboard,
met de bus, met de bmx of de kruigwagen naar school komt,
krijgt aan de schoolpoort een dikke pluim!
En per leefgroep is er een extra prijsje voor het gekste propere
vervoermiddel!

Vandaag werd de wisselbeker gewonnen door Anaïsa, Issaïah en Jo die hun duikbril en zwemvliezen
aangetrokken en naar school zwommen. Wie kaapt de volgende keer de hoofdprijs weg?

DE KEUKEN VAN CHRIS

maandag
Couscous met
watermeloen,
komkommer, tomaat
basilicum en
mozzarella,
prinsessenboontjes

dinsdag
Gekookt eitje,
aardappel,
bloemkool en
tomatenslaatje

donderdag
Pita: broodje met
lamsgehakt veel
rauwkost, mais en
sausjes

vrijdag
Rijstkroketjes
linzen en paprika
wortel en sla

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: Nadire (Ileysu) en op dinsdag Lucia (Dalia).op donderdag:
Anke (Seppe) e n 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

maandag
Sareh
Geert
Chris

dinsdag
Sareh

Alberta
Geert
?
?

Wudie
Hilde
Hannelore

woensdag
Sareh
Geert

donderdag
Sareh
Geert
Chris

vrijdag
Sareh
Geert
Chris

Geert
?

Alberta
Geert
Wudie
Hilde
Tamara

Alberta
Geert
?
?

Chris

(Baziel, Cezar)

?

(Janosh, Leander)

Marjan
(Joshua, Otis)

15u35- 16u30

Geert
Elza (Jitte)
Jasmien (Lili)

Sofie (Marthe)
Noortje
(Bo, Sam, Mees)

Menmum
(Ensar, Azad)

Geert
Els (Mong)

Geert

