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KALENDER
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

do, 21 juni

15u40 - 16u20

Openingsreceptie nieuwe

De Buurt

vierde leefgroep

Ouders nieuwe
leefgroep 4

vrij, 22 juni

11u30

Picknick

Alle leefgroepen

In de wijk

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
vrij, 29 juni

8u15
vanaf 12u10

Bellenblaasactie
voor schone lucht

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

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 16- 17 juni zijn Karolien en Pieter (Sus, Louis)  aan de beurt.
In het weekend van 23 - 24 juni zijn Nadya en Aleks (Nisanur) 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?
●
●
●
●
●
●
●
●

●

●

Johan en Claudia pikten de voetballen op die in de tuin lagen van onze buren.
Woensdag vertelden Geert, Jean-Pierre en Hannelore (Baziel) een verhaal in
leefgroep 3.
Dank aan Johannes, Olivier ( Sint-Salvatorschool) en de Brede School voor een
schitterende sportdag. Indrukwekkend.
Bedankt aan Griet en Kristien om mee te ondersteunen tijdens de testenweek van
de oudsten van leefgroep vier!
Bedankt aan Judith, om samen met de studenten stoelyoga te organiseren.
Bedankt aan Johan de klussenman om een lavabo te herstellen.
Een dikke merci voor het klussenteam - Anne ( Jesse), Margo ( Mingus) en Claudia om de klussen tijdens de grote vakantie te organiseren.
Heel onzichtbaar en achter de schermen neemt Katrien ( Ico) een trekkersrol op
binnen FOPEM, onze koepelorganisatie. Ze vertegenwoordigt hier De Buurt en
de Vl.O.M. Bedankt Katrien om jouw energie en inspiratie met ons brede
netwerk te delen.
Alberta, een vaste vrijwilligster binnen leergroep 2 heeft een vaste job. Met spijt
in het hart moet ze haar vrijwilligerswerk op onze school stopzetten. Alberta,
héél erg bedankt voor al die momenten dat je ons ondersteunde.
Bedankt aan Karel ( Aldo), Lara, Margo ( Mingus), Joannes en Tim om samen met
Kasper te werken aan de nieuwe website. In september is de website online….
sssssssspannnend. ;)
WELKE OUDERS MAKEN DE LEEFGROEP SCHOON?

Weekend van 16 - 17 juni

Weekend van 23 - 24 juni

Leefgroep 1

Gülhan & Tuncay (Fethan)

Nadya & Aleks (Nisanur)

Leefgroep 2

Darina & Baykan (Zeynep)

Miriam & Steven ( Kevin)

Leefgroep 3

Nurcan & Osman (Cihan)

Tizeta (Eliana)

Leefgroep 4

Menmun & Ramazan (Ensar)

Iris (Tuur)

WAT GEBEURT ER VOLGENDE WEEK IN DE LEEFGROEP?
Leefgroep 1 viert met de senioren de afsluiting van hun sprookjesproject.
Leefgroep 2 zal nagenieten van een geweldige tweedaagse tijdens het overgangsproject!
Leefgroep 3 onderzoekt in het overgangsproject of het ‘sokkenmonster’ echt bestaat...
Leefgroep 4 verwelkomt de nieuwe jongsten en bouwt al een klein feestje.

Beste ouders,
De zomervakantie komt er spoedig aan. Hopelijk wordt het stralend weer en kunnen
we er volop van genieten. Zoals elk jaar organiseren we in
De Buurt tijdens de zomermaanden klussen- en kuisdagen.
Misschien schrikt dit wat af, omdat je niet graag kuist of omdat je
twee linkerhanden hebt... Maar (echt waar!) er is voor elk wat wils!
Bovendien is samen kuisen, klussen en eten met de andere ouders, kinderen, begeleiders en vrijwilligers
gewoon heel gezellig! ☺
In juli wordt er voornamelijk opgeruimd en geklust in de leefgroepen. In augustus krijgen de keuken en de tuin
een grondige kuis- en opruimbeurt en wordt er gepoetst in de leefgroepen.
Zoals jullie weten, is het een verplicht engagement voor elke ouder om minimaal 1 dag aan de kuis- en
klussendagen deel te nemen. Maar we rekenen vooral op jullie solidariteitsgevoel en enthousiasme om de
kinderen in september opnieuw naar school te kunnen laten gaan in een proper en veilig gebouw.
Via de berichtenmap krijgen jullie allemaal een uitnodiging op papier.
Om de klussendagen zo goed mogelijk te kunnen organiseren en vlot te laten verlopen, vragen we jullie om de
doodle in te vullen (https://doodle.com/poll/pk2929qxv2w7b3sc) of achteraf jullie namen aan te vullen op de
lijst in de gang.
Met dank aan het klussenteam: Anne (Jesse), Margo (Mingus) en Claudia

Dankjewel Tania, Riet en Kris om Chris Nolf te helpen in de keuken!

DE KEUKEN VAN CHRIS

maandag

dinsdag

Volkoren pasta met Kippenworst met
ui, prinsessenbonen, peren-appelmoes,
boschampignons,
kaneel, bulgur en
paprika en een
een
slaatje
komkommerslaatje

donderdag
Tofu, gebakken in de
oven, met rijst, paprika,
bloemkool en een
tomatenslaatje

vrijdag

Wijkpicknick

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), 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

maandag
Sareh
Geert
Chris

dinsdag
Sareh

Geert
?
?
?

Wudie
Hilde
?
?

woensdag
Sareh
Geert

donderdag
Sareh
Geert
Chris

Geert
?

Geert
Wudie
Hilde
Tamara

Chris

vrijdag
Sareh
Geert

Wijkpicknick

(Janosh, Leander)

Marjan
(Joshua, Otis)

15u35- 16u30

Geert
Jasmien (Lili)

Noortje
(Bo, Sam, Mees)

Rudy

Geert
Sofie (Marthe)

(Hanne)

Wijkpicknick
Komen eten in de wijk Sluizeken-Tolhuis-Ham
Een megapicknick voor de helden uit de wijk.
Op 22 juni 2018
van 11u30 tot 13u30
Iedereen brengt mee: zijn eigen gezonde brooddoos, een flesje
water en een gezond dessertje om te ruilen.
Per klas kan je wat picknicklakens en wat buitenspeelmateriaal
voorzien.
Verkleden mag zeker ook: thema superhelden, groenten, fruit,
sportoutfit,…

Festival Final schoolfeest met veel muziek 22 juni
15u40: Apen Orkest deel 1 (animatie)
16u00: Catharina en de Dekzwabbertjes (tweede leefgroep)
16u25: Bekir - Sinan - Hasan (Turkse muziek)
16u55: Parochieband Den Uyl (zangmoment)
17u45: schoolverlaters
18u05: Apen Orkest deel 2
18u20: De Mummies (Disney)
18u35: Wilde Wally & MJ (country)

Festival
Final

18u55: Sareh (Iraanse liederen)
19u05: afsluit
Met hapjes, animatie en heel veel gezelligheid.
Tot dan!

