De berichtenbrief van vrijdag 23 oktober 2015

KALENDER oktober/ november
za, 24 - zo
25 okt
ma, 26 - wo
28 okt
di, 27 okt

9u - 16u
(za)
10u - 16u
(zo)

Tuinwerk- en schilderweekend met
gezellige herfstdrank

Iedereen

De tuin en
LG4

LG4

Merelbeke

Iedereen die er
zin in heeft
Ouders jongsten
LG3
LG2
LG1
LG1
Stuurgroepleden &
geïnteresseerden
LG3 en 4
Iedereen

De Buurt

ma 26 & di,
27 okt
wo, 28 okt
do, 29 okt
do, 29 okt
do, 29 okt

18u30

Ontmoetingsdagen met de
Franstalige kinderen uit Couthuin
Voorbereiding feest 40 jaar De
Buurt
Oudercontact jongsten leefgroep3

VM
VM
NM
20u

Zwemmen
Zwemmen
Bezoek aan de senioren
Stuurgroep

vr, 30 okt
vr, 30 okt

NM
15u30
tot
17.00

Zwemmen
Dress 2 impress en wafelbak

za, 1 – zo, 8
nov
di, 3 nov
do,5 nov
za, 7 nov
zo, 8 nov
ma, 9 nov
wo, 11 nov
do, 12 nov
vr, 13 nov
ma, 16 nov

20u00

De Buurt
Strop
Strop
Tempelhof
Bij Lien
(Stokerijstr)
De Buurt
De Buurt

Herfstvakantie
10u00
16u00

Tuinwerk- en schilderdagen met
gezellige herfstdrank

20u00

Leefgroepvergadering
LG 1
Vrijaf: wapenstilstand
Leefgroepvergadering
LG 3
Zwemmen
LG3 en 4
Ontvangst ? ste prijs van de
Begeleiders en
wedstrijd samenwerking met
kinderen 1LG
senioren
Senioren
Vormingsmoment: yoga
Begeleiders

20u00
NM
14u

di, 17 nov

16u15

do, 19 nov

NM

ma, 23 nov

20u00

Bezoek aan de senioren:
seniorenweek
Algemene vergadering: financieel
verslag vorig schooljaar en
begroting opstellen voor dit
schooljaar

Iedereen

LG1
Iedereen

De tuin en
LG4

Ouders LG1
Ouders LG3
De Buurt
Stadhuis
Belfortstraat
Buurtcentrum
/St. Salvator
Tempelhof
De Buurt

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 en
Nadire (Ileysu).
DE HANDDOEKEN
Deze week wassen Noortje en Tom (Bo, Sam) de handdoeken. Volgende week is het de
beurt aan Deborah en Rupert (Oscar).
WELKE OUDERS MAKEN DIT WEEKEND EN DE WEEK ERNA DE
LEEFGROEP SCHOON?
In het weekend van 25
oktober
Mieke (Fons)
Pieter (Louis)
Annelies of Bart (Finn)
Uta en Niels (Lasse)

Leefgroep 1
Leefgroep 2
Leefgroep 3
Leefgroep 4

In de herfstvakantie
Keuken opruimen en poetsen (in afspraak
met Chris Nolf)
Ramen binnenkant en buitenkant
LG 1, LG2
Ramen gelijkvloers straatkant,
Ramen keuken binnenkant en buitenkant
Ramen LG 3 binnenkant en buitenkant
Ramen LG 4 binnenkant en buitenkant

In de herfstvakantie
Deborah en Rupert (Oscar)
Ercan en Gökul (Cenk)
Nathalie en Olivier (Manon)
Derviz en Belgin (Kardelen)

Boris en Hannelore (Achille)
Steven en Myriam (Kevin)
Tayfun en Sibel (Naz)
Mehmet en Elif (Kayra)
Gülnaz en Celal (Belfin)
Kristel of Frank (Titus)

WAT GEBEURT IN DE LEEFGROEP?
Leefgroep 1 viert Halloween met de senioren.
Leefgroep 2 gaat terug gewoon aan de slag, zonder appels maar met een blij gevoel!
Leefgroep 3 bezoekt dinsdag het Natuurhistorisch Museum te Brussel en plaatst hun
eindproduct op internet.
Leefgroep 4 Nederlands = Frans = spelen = jouer = plezier = plaisir
BEURTROLLERS
De soepmakers zijn op maandag: Lien (Lena), op dinsdag: Barbara (vrijwilligster),
donderdag: Marleen (oma Lasse, Louis) en op vrijdag: Veerle (Anna, Korneel)
Op woensdag beurtrolt Mieke (Fons)
Geef je door indien je op de ? kan beurtrollen. Dank alvast.

8u15- 9u40
12u10- 13u30

maandag
Kris
Chris &
Leentje
Myriam
(vrijwilligster)
Miriam (Kevin)

?

dinsdag
Kris
Chris
Sareh
Joannes
?

donderdag
Jo
Chris
Sareh
Joannes
Karolien (Louis,

vrijdag
Jo
Chris
Pieter (Louis, Sus)
Joannes
Tamara (Janosh,

Sus)

Leander)

15u35- 16u30

Katrien
(Bas,Ico)

?

Filip (Nel,Klaas)
Rudy (Hanne)

Noortje (Bo,Sam)
?

?

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
Vol au vent met
kip, rijst,
champignons en
boontjes,
komkommer

dinsdag
Groentelasagne,
knolselderij met
appel en
rozijntjes

donderdag
Mafé: stoofpotje uit
Senegal met
wintergroenten en
pindakaas,
bloemkoolrasp

vrijdag
Frietjes met eitje,
veel rauwkost en
sausjes

DE ONZICHTBARE RUBRIEK
Er gebeurt veel in de school, dat zie je. Maar er gebeurt ook veel dat je niet ziet!
● Bedankt Deborah (Oscar) voor het controleren van de hoofden op luizen in de
vierde leefgroep!
● Tijdens het appelproject van leefgroep 2 waren er vele helpende handen: Nadire
(Ileysu) en Marieke en Mich (Maurice) leenden hun sapmachine uit. Valerie (Julia) en
Marieke en Mich (Maurice) kwamen in de leefgroep appelflappen en appeltaartjes
maken.
Een grote dankjewel ook aan de vele bakkers thuis, die zorgden er mee voor dat
we veel te verkopen hadden in ons winkeltje: Miriam (Kevin), Zoë (Zafirah),
Annelies (Moris), Kurt (Lili), Valerie (Julia), Belgiz (Esma) en Nadire (Ileysu)
● Op de tuinwerkdag zaterdag 24 oktober komen Filip (Nel, Klaas), Rudy (Hanne),
Johannes, Judith, Pieter Jan, Stijn (Stan), Margo (Ilyas, Mingus), Olivier (Guillaume, Manon)
en Claudia. Mich en Marieke (Maurice) koken. Zondag 25 oktober zijn Annelies
(Moris) en Zoë (Zafirah) koken, Steven (Anaïs), Gauthier en Hilde (Felix), Nadire (Ileysu)
Elza, Valerie (Julie, Mira), Elza (Jitte), Claudia, Xavier, Jo en Johannes zijn alvast
van de partij.
● Nadire (Ileysu) bracht woensdag de keuken op orde.
● Anne (Jesse) en Karolien (Louis) ondersteunden in het project van leefgroep drie.
● Leefgroep drie wil iemand IN DE VERF ZETTEN en dat is Marleen Boudry. Ze
zijn haar HEEL ERG DANKBAAR. Marleen komt vier keer per maand een
namiddag langs om muzische activiteiten te geven. Daarom zijn de derde
leefgroepers vaak enthousiast én in lijm, verf, houtskool, takjes,... :)
DE “WIST JE DAT-JES” VAN DE WEEK:
Dress2impress en wafelbak
'Wie wil helpen voor, tijdens of na de verkoop, mag een van ons (Tamara, Judith,
Karolien of Ime) aanspreken of een mailtje sturen naar imedries@hotmail.com.
bedankt!' We zoeken nog mensen om de prijzen te plakken op de kledij, voor de
opbouw en het opruimen en voor de wafelbak.

Fietstalling - fietsdiefstal - fietsveiligheid
Volgende week wordt normaal gezien het fietsrek ter hoogte van huisnummer 22 terug
geplaatst. Het was verwijderd voor de verbouwingen en nog niet teruggebracht.
Laat je fiets ‘s nachts niet achter in de fietsrekken. Er zijn immers heel veel
fietsdiefstallen en als men je fiets niet loskrijgt, worden de onderdelen eraf gehaald. Dat
hebben ouders en kinderen jammer genoeg al kunnen ondervinden. We hebben contact
opgenomen met de politie fietscel. Zij zullen dit zeker opvolgen. De fietswacht zal
regelmatiger in de buurt langs gaan. De stad is intussen de twee gestripte fietsen komen
ophalen, waardoor er meer plaats in het fietsrek is.
Indien je fiets gestolen wordt of je vindt je fiets terug, dan laat je best een procesverbaal opmaken. Het is belangrijk om gestolen fietsen onmiddellijk aan te geven (kan
ook online bij https://policeonweb.belgium.be/eloket/ ). Ook indien je fiets werd
gestript ,is het best aangifte te doen.
Het wordt donker: zorg je er a.u.b. voor dat je kind goed werkende fietsverlichting
heeft, een fluohesje draagt en liefst ook een fietshelm?
Te koop
Twee prachtige compostvaten worden verkocht voor 25 euro/stuk. Dit geld wordt
integraal in de tuin geplant.

