De berichtenbrief van vrijdag 22 januari 2016

KALENDER januari/ februari
di,26 ja

16u00

Leefgroepbijeenkomst

LG2

De Buurt

wo, 27 ja

VM

Opera: Babel

LG3

Opera

do, 28 ja

20u00

Stuurgroep

vr, 29 ja

8u40

wo, 3 feb

VM

Start aanmelding kinderen 20162017
Zwemmen

wo, 3 feb

20u00

Infoavond De Buurt

do, 4 feb

16u00

vr, 5 feb
vr, 5 feb

Leden en
Katrien in de
geïnteresseerden
Snoekstraat
Via www.meldjeaan.gent.be
of op het secretariaat
LG2
Strop

Leefgroepvergadering

Geïnteresseerden en
ouders van kinderen
°2013 en °2014
LG4

De Buurt in ’t
schuurtje van
Roland
De Buurt

VM

Carnaval

Iedereen

NM

Zwemmen

LG3 en 4

De Buurt en
de wijk
Van Eyck

za, 6 feb

21u 3u
za, 6 feb- zo, 14 feb

Gitane Benefietfuif
Krokusvakantie

Zo veel mogelijk
volk

Vooruit

ma, 15 feb

20u000

Vl.O.M. RvB

Erpe-Mere

Zwemmen

Anne, Lut, Evert, Jo,
Katrien, Tim
LG2

wo,17 feb

VM

do, 18 feb

VM

Zwemmen

LG1

Strop

do 18 feb

20u00

Voorbereiding 40 jaar De Buurt

Bij Gerda in
de Stokerijstr.

vr, 19 feb

NM

Zwemmen

Dieter, Imke, Chris,
Gerda, Henk,
Claudia, Jo en
iedereen die zin heeft
LG3 en 4

vr, 19 feb

Wetenschapsopera leefgroep 3
Swishing (kledingruil)

Inschrijvingen enkel
familie leefgroep 3
Vrouwen

Theater Larf!

zo, 21 feb

16u 19u
14u00

ma, 22 feb

20u00

Vormingsmoment

Begeleiders

Ann
Debrabandere

do, 25 feb

20u00

Stuurgroep

Leden en
geïnteresseerden

15 minuten / wordt 3 keer gespeeld)

(duur:

Strop

Van Eyck

De Buurt

ma, 29 feb
- za 5 ma

Taaluitwisseling

LG 4

GentCouthuin

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 werden we getrakteerd door De Buurt.
DE HANDDOEKEN
Deze week wassen Bart en Nele (Jonas, Luna) de handdoeken. De week is het de beurt aan
Kristel of Frank (Titus)
WELKE OUDERS MAKEN DIT WEEKEND EN DE WEEK ERNA DE
LEEFGROEP SCHOON?

Leefgroep 1
Leefgroep 2
Leefgroep 3
Leefgroep 4

In het weekend van 23
januari
Lien (Kato)
Memnum en Ramazan (Azad)
Filip en Mieke (Klaas)
Veerle en Wim (Anna)

In het weekend van 30
januari
Rebecca en Stijn (Stan)
Hulya en Murat (Irem)
Alex en Nadja (Nisanur)
Filip en Mieke (Klaas)

WAT GEBEURT ER IN DE LEEFGROEP?
Leefgroep 1 duikt in de verkleedkledij en maakt er een uitgebreid carnavalfeest van.
Leefgroep 2 is gestart met hun eerste project van 2016. We maken zelf een
circusvoorstelling.
Leefgroep 3 neemt wat testjes af en gaat van start met het project: “Een wetenschapsopera
over ‘het oog en de naaktslak’.
Leefgroep 4 maken tijdloze foto’s van maaltijden doorheen de eeuwen. Het resultaat, een
fotoboek, wordt gedrukt en verkocht.
BEURTROLLERS
De soepmakers zijn op maandag: Julie (Ciska, Anton), op dinsdag: Lien (Lena), donderdag: Ime
(Lie, Rob) en op vrijdag: Veerle (Anna, Korneel)
Op woensdag beurtrolt Margo (Ilias,Mingus)
Geef je door indien je op één van de ? kan beurtrollen. Dank alvast.

8u15- 9u40
12u10- 13u30

maandag
Kris
Chris &
Myriam L
Myriam D
?

dinsdag
Jo
Chris
Sareh
Myriam L
Joannes
Noortje (Bo,

donderdag
Jo
Chris
Sareh
Myriam D
Joannes

vrijdag
Jo
Chris
Uta (Louis, Lasse)
Tamara (Janosh,

Angélique
Anke (Seppe)

Katrien (Ico, Bas)

Sam)

15u35- 16u30

Angélique
Elza (Jitte)

Filip (Nel,
Klaas)
Els (Flo, Mong)

Leander)

Sareh
Joannes

MAALTIJDEN: op maandagochtend kunnen de ouders hun kind(eren) inschrijven voor
de warme maaltijden voor de hele week EN betalen. Kinderen van de 3de en 4de leefgroep
mogen een envelop meebrengen op maandagmorgen met info over de dagen dat ze warm
eten en het geld! Inschrijven kan bij Chris of bij Jo.

maandag
Puree van oranje
linzen met wortel,
kokos en
appelsien,
currybulgur en
rodebietenslaatje

dinsdag
Loempia met kip,
rijst, zoetzure saus,
tomaatjes en
paprika

donderdag
Viskoninginnenhapje met
bloemkool,
venkel met appel

vrijdag
Riet kookt : Couscous
met paprika en
courgette in
tomatensaus,
falafelburger met
yoghurtdip en
wortelknolseldersla-

DE ONZICHTBARE RUBRIEK
Er gebeurt veel in de school, dat zie je. Maar er gebeurt ook veel dat je niet ziet!
● De inspringende beurtroller was Hannelore (Baziel)
● Wim, Josse en Wout dank voor het nieuwe plakkaat ‘Het schuurtje van Roland’.
● Joke Lenoir (oud-leerling) gaf in leefgroep drie les over ‘de naaktslak & het oog’. Dit
zijn de onderwerpen voor hun wetenschapsopera. Het was raaaazend interessant.
● Dank je Tania om mee te zwemmen met de eerste en tweede leefgroep.
● Een ongelooflijke dankjewel aan al onze vrijwilligers die zonder één uitzondering
elke week allemaal present staan en zo veel doen voor de school: Angélique,
Myriam Lakbir, Myriam Demonie, Kris Casters, Kristien, Joannes, Sonia, Barbara,
Sareh, Kadhija, Marleen, Leentje, Claudia en Roland,
DE “WIST JE DAT-JES” VAN DE WEEK:
Kaarten Gitane
Er liggen nog 90 kaarten te wachten om verkocht te worden. Doen jullie nog allemaal een
oproep naar vrienden, buren, kennissen, familie, collega’s… voor de Gitane fuit op
zaterdag, 6 februari in De Vooruit?
Veiligheid op school
Je hebt het wellicht al gevoeld. De tussendeur in de inkomhal kreeg een tweede deurpomp.
Het zorgt ervoor dat de (kleine) kinderen deze deur niet open krijgen.
Dank aan iedereen die deze deur na het binnen en buiten gaan, telkens mooi sluit. De
oproep wordt héél goed opgevolgd.
Gratis voor jou
In de kelder hebben we nog isolatie liggen om een zolder te isoleren. Daarnaast ligt er ook
nog isolatie om achter een radiator te bevestigen en deurstrips. Ben je geïnteresseerd om
het gratis te verkrijgen? Spreek Roland of het secretariaat aan. Er staat ook nog een
tekentafel die we weg doen.
In- en uitschrijvingen
Vanaf de 29ste januari starten de aanmeldingen voor de inschrijvingen van 2016-2017.
Indien je kind volgend schooljaar niet meer naar De Buurt zou komen, vragen we je dat
door te geven, zodat we die plaats kunnen openstellen.
Nieuw en welkom: Dao
Dao Elize Dehandschutter, dochtertje van Anneleen komt vanaf 25.01.2016 naar de 1ste
leefgroep. Een nieuw instappende kleuter. Welkom!

