De berichtenbrief van vrijdag 24/3/2017

DE KALENDER VAN MAART
do, 30 ma

20u00

Vormingsmoment

Team

vr, 31 ma

15u40

Pannenkoekenbak en
Iedereen
buurtwinkeltje (zie bijlage)

De Buurt
De Buurt

Paasvakantie
MET ENKELE KLUSSENDAGEN IN DE DERDE LEEFGROEP
za 1 apma 17 ap

op woensdag, 5 en 12 april van 9u tot 15u
op donderdag, 13 april van 9u tot 16u30
Kan je a.u.b. ook een uurtje of meer komen helpen? Vier vrijwilligers zullen je met open
armen ontvangen. Koffie, thee, broodjes worden voorzien.
We willen de computerklas en de ruimte van de jongsten opfrissen.

di, 18 ap

20u00

Leefgroepvergadering

Leefgroep 1

De Buurt

wo, 19 ap

VM

Zwemmen

Leefgroep 2

Strop

do, 20 ap

VM

Kinderboerderij De
Campagne

Leefgroep 1

De Buurt

vr, 21 ap

NM

Zwemmen

Leefgroep 3 en 4

Van Eyck

zo, 23 ap

13u00

Swishing

Iedereen

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 door
Noortje (Bo, Sam).
DE HANDDOEKEN
Dit weekend wassen Sibel & Mevlit (Ildem) de handdoeken.
Tijdens de paasvakantie is het de beurt aan Anne of Frank (Jesse).
Het weekend erna is het de beurt aan Havva en Tuncay (Hassan).
WAT GEBEURT ER DEZE WEEK IN DE LEEFGROEP?
Leefgroep 1 zorgt ervoor dat ze er op hun paasbest uitzien voor het paasontbijt op vrijdag.
Leefgroep 2 verliest zicht helemaal in het zaaien en planten.
Leefgroep 3 zal na het zaaien nog niet oogsten, maar wel inoefenen en genieten van een
gezellig vakantie-ontbijt.
Leefgroep 4 zal zich oefenen in het Nederlands waarschijnlijk.
WELKE OUDERS MAKEN DIT WEEKEND EN HET VOLGEND WEEKEND DE LEEFGROEP SCHOON?
Tijdens het weekend van 25
maart

Tijdens de paasvakantie

Leefgroep 1

Karen & Miel (Billie)

Elif & Kafe (Azra)

Leefgroep 2

Zoë (Zafirah)

Tizeta (Eliana)
Annelies en Steven (Moris)

Leefgroep 3

Eva & Ben (Gust)

Hulia en Murat (Irem)

Leefgroep 4

Nadya & Aleks (Nisanur)

Canan en Salih (Irem)

Tijdens de paasvakantie
Ramen
Ramen
Ramen LG Ramen LG
binnenkan gelijkvloer 3
4
t en
s
binnenkan binnenkan
buitenkant straatkant, t en
t en
LG 1, LG2 Ramen
buitenkant buitenkant
keuken
(2
binnenkan
personen)
t en
buitenkant
Sibel en
Ramazan Osman en Deborah en
Tafun (Naz) en
Nurcan
Rupert
(Oscar)
Memnum (Cihan)
Katrien en
(Ensar)
Kurt en
Tom (Bas)
Jasmien
(Lili)

BEURTROLLERS
De soepmakers zijn op maandag: Lucia (Dalia), dinsdag: Barbara, op donderdag: Noortje (Sam,
Bo) en op vrijdag: Veerle (Korneel)
BEURTROLLERS

8u15- 8u40
12u10- 13u30

15u35- 16u30

maandag
Anne
Sareh
Chris
Asha en Koen
Myriam
Joannes &
Alireza
Sareh

dinsdag
Eva
Sareh
Chris
Asha en Koen
Myriam
Sareh
Joannes &
Alireza

Angélique
Myriam

Sareh
Myriam

woensdag
Judith/Ann
Sareh
Anneleen
(Dao)

donderdag
Sareh
Raf
Chris
Joannes &
Alireza
Asha en Tamara

vrijdag
Jo
Roland/Claudia
Chris
Asha & Koen
Sareh
Pieter (Louis, Sus)

(Janosh, Leander)

Myriam
Sareh
Angélique
Myriam
Jana en Maxime

Sareh
?

(studenten)

MAALTIJDEN
Inschrijven en betalen moet vooraf: kostprijs voor één maaltijd: 3 euro voor leefgroep 1 en 2, 4 euro voor 3de
en 4de leefgroep en 6 euro voor volwassenen.
Op maandagmorgen kunnen ouders inschrijven op het secretariaat of bij Chris: welke dagen hun kind(eren)
blijven eten en betalen.
Zonder inschrijving en betaling kan er helaas niet gegeten worden!

DE KEUKEN VAN
CHRIS

maandag

dinsdag

donderdag

vrijdag

Kofte, aardappelen
met rozemarijn,
wortel, paprika en
tomaat

Veggie chili,
komkommer met
yoghurtdip

Veggie
koninginnehapje
met bloemkool en
erwtjes, bulgurpilaf
en sla

Frietjes, gevuld
tomaatje met vis en
garnaaltjes, veel
rauwkost, mayo,
cocktail en/of
kruidensausje

DE “WIST JE DATJES” VAN DE WEEK
●

●

PRACHTIG INITIATIEF VAN LIEN EN GERDA (mama en oma van Lena). Op
31 maart spelen zij winkeltje tijdens de pannenkoekenbak. Zij verkopen gehaakt
speelgoed, handgemaakt en uniek.
Dit is een éénmalige actie met een beperkte voorraad.
De volledige opbrengst gaat naar De Buurt.
Het gaat over originele handgemaakte hebbedingen. Bekijk alvast de foto’s in de
bijlage.
FOTO’s
Arian (Conan) komt op donderdagvoormiddag op 20 april foto’s maken van de
1ste, 2de en de jongsten van de 3de leefgroep . Zorg dus dat jullie kinderen er op
hun paasbest uitzien.
Recaï (Issaïah) komt op maandagvoormiddag, 24 april foto’s nemen van de andere
kinderen.

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?
●
●

●

Steven (Anaïs) en oma Rita (Mira) begeleidden leefgroep 1 naar toneel.
Steven (Anaïs) verving zijn vaste computer door een laptop. Het goede nieuws: wij
kregen zijn vaste computer voor een leefgroep. Nu nog uitvechten wie die
krijgt…
Dirk (de voorzitter van onze VZW) verhuisde en schonk ons bestek, glazen kommen,
een spiegel en papier om te printen,...

