De berichtenbrief van vrijdag 26 februari 2016
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Speeddate en praatcafé De Buurt
(zie ook uitnodiging)

Kinderkledij-verkoop
Outdoor verkoop van nieuwe
kampeerspullen, rugzakken, e.d.
Wafelbak
16u15- Start to Run training
17u15
16u15- Start to Run training
17u15

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, door
Anneleen (Dao), Tom (Ico, Bas) en Valerie en Tim (Julia, Mira).
DE HANDDOEKEN
Deze week wassen Lief en Wim (Josse en Wout) de handdoeken. Volgende week is het de
beurt aan Iris (Tuur).
WELKE OUDERS MAKEN DIT WEEKEND EN DE WEEK ERNA DE
LEEFGROEP SCHOON?

Leefgroep 1
Leefgroep 2
Leefgroep 3
Leefgroep 4

In het weekend van 26
februari
Nazli en Mustafa (Anil)
Shukriye en Amal (Ilyas)
Pieter en Ime (Lie)
Frank (Olivia)

In het weekend van 5 maart
Gauthier en Hilde (Felix)
Pieter en Ime (Lie)
Julie (Anton)
Niels en Uta (Lasse)

WAT GEBEURT ER IN DE LEEFGROEP?
Leefgroep 1 weet al heel goed welke gevoelens er zijn. Toch gaan ze er nog dieper op in.
Leefgroep 2 rust uit na de circusvoorstelling.
Leefgroep 3 oefent een weekje in met heel veel zin. Ze herhalen ook nog eens de leerstof
van het oog.
Leefgroep 4: Français à Gand, Nederlands in Couthuin? Het is taaluitwisseling!
BEURTROLLERS
De soepmakers zijn op maandag: Lien (Lena), op dinsdag: Barbara, donderdag: Marleen
(oma Lasse en Louis) 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 D
Sareh
Abeer/Rema

dinsdag
Jo
Chris
Sareh
Joannes
Abeer/Rema
Noortje (Bo,

donderdag
Jo
Chris
Myriam D
?
?

Sam)

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

Abeer/Rema
15u35- 16u30

Angélique
Katrien (Ico,
Bas)

Rudy (Hanne)
Els (Flo, Mong)

Angélique
Karolien (Louis,
Sus)

?

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
dinsdag
donderdag
vrijdag
Lamsgehaktballetjes Boekweitpannenkoeken Visballetjes,
Riet kookt :
met rozijnen,
met bloemkool in de
quinoa en
Tortilla met
wortelen geglaceerd room, erwtjes en
broccoli, rode aardappel,
in appelsiensap,
tomaten
bietensla
champignons,
couscous,
paprika, eieren
hazelnootyoghurt en
en kaas, rode
komkommer
bonensla met
tomaat en
yoghurtsausje
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 in de kijker en bedanken we héél uitbundig:
● Inspringende beurtrollers vorige week: Delphine (Lucy) en Rema (vrijwilligster)
●

Mariëtte en Henri schonken ons een grote pot kopergeld: we zijn 29 euro rijker.

● Leefgroep drie is iedereen ontzettend dankbaar om mee te werken aan de opera: Joke, de

●
●
●

●

onderzoekster (oud-lln), Jolien De Gendt (operazangeres), Filip (Ciska en Anton), Filip en Mieke
(Klaas), Anne (Jesse), Elif (Kayra en Melih), Eliane (Tinus), Lasse (broer van Louis), Elza (Jitte),
Tamara (Leander), Pieter en Karolien (Louis), Marleen Boudry (vrijwilligster), Bob (De Wijk
Ontpopt), Jean-Pierre (vrijwilliger), Liza (Lucia), Margo Mingus), Eva en Ben (Tine en Gust),
Roland, Claudia en Luc, onze collega’s Kris en Jo en dochter Saar. Tot slot ook de
mensen van Jeugdtheater Larf! die hun accommodatie ter beschikking stelden.
Deze week zat Margo (Mingus) in de rode vertelstoel van leefgroep drie.
Anne (Jesse) voorziet voor de kring van leefgroep drie mooie gordijnen die de ruimte goed
kunnen verduisteren.
De tweede leefgroep bedankt iedereen die hielp met de circusvoorstelling: Tim en Dieter
voor geluid en licht, de mama’s van Ann en Vera voor het naaiwerk, iedereen die
kostuums en ander circusmateriaal uitleende, Raf voor het schminken, Myriam
(vrijwilligster) die samen met Mich, Marieke, Pieter en Nadire pannenkoeken bakte voor de
artiesten, vierde leefgroepers om de stoelen klaar te zetten, Kris, Angélique en Jo om te
helpen tijdens en na de voorstelling en alle mensen die hielpen bij de opkuis. Hopelijk zijn
we niemand vergeten…, bij deze ook bedankt!
Rebecca en Stijn (Stan) schonken ons 140 gelijke platte en diepe borden, 40 long drink
glazen en waterglazen, 120 soeplepels en vorken.

HET “WIST JE DAT-JE” VAN DE WEEK:
1. Vrijwilligers met een groot hart!
Abeer Nassar komt sinds vrijdag, 19 februari als vrijwilligster beurtrollen over de
middag. Zij helpt eerst in de keuken bij de kleuters en houdt dan op het speelplein of in
de tuin toezicht. Een grote merci! Ook haar schoonzusje, Rema komt mee. Zij is een
Syrische vrouw die hier pas 3 maanden is en graag Nederlands wil leren.
In de vierde leefgroep komt een onderwijzeres de taaluitwisseling mee begeleiden:
Lyssa Goossens. Een grote dankjewel voor die week gratis engagement.
Joannes De Clercq die sinds september vrijwilligerswerk doet op dinsdag-, donderdagen vrijdagochtend en op die dagen ook de middagbeurtrol opneem, heeft beslist om zijn
vrijwilligerswerk dat tot 29 februari liep, te verlengen. Hoera hoera, wat zijn wij heden
blij!
Fatemeh Heidaridareh die op woensdag- en donderdagochtend als vrijwilligster
secretariaatswerk opneemt, verruimt haar opdracht. Vanaf 26 februari komt ze ook elke
vrijdag werken, maar dan in de 2de leefgroep. Nogmaals een grote dankjewel!
Jean-Pierre Ongena komt op woensdag en vrijdag de derde leefgroep ondersteunen.
Nog meer mannen op dat verdiep, maar Judith draagt daar zeker de broek!
Riet Stoffels komt heel dikwijls op vrijdag koken. Ze vervangt dan Chris Nolf.
En dan zijn daar ook nog steeds onze andere trouwe vrijwilligers: Chris, Claudia,
Roland, Tania, Barbara, Sonia, Kris, Kristien, Myriam D, Myriam L, Khadija,
Julien, Sareh, Marleen en Angélique. En dan horen we soms vertellen dat er de dag
van vandaag weinig solidariteit en engagement is. Hier wordt een ander verhaal
geschreven.

2. Gratis unieke stukken van de Buurt gratis en voor niets voor de
geïnteresseerden:
De originele rood-grijze stoeptegels van de vroegere tuin van de Buurt, met nog
authentieke resten cement en stabilisé (+ 70 stuks)
Ongebruikte grijze betonnen klinkers (afmetingen: 20 x 20 x 10) (+ 200 stuks)
Meer info bij Johannes.

