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KALENDER december, januari
di, 1dec

16u00

Tuutjesboom

Iedereen

wo, 2 dec

20u00

RvB en AV VLOM

wo, 2 dec

19u30

Informatieavonden secundair

vr, 4dec
wo, 9 dec
wo, 9 dec
do, 10 dec

VM
VM
19u30
20u00

Sint op school
Zwemmen
AV Fopem en Som
Stuurgroep

vr, 11 dec

10u

vr, 11 dec
do, 17 dec
vr,18 dec

NM
20u00
15.3018.00

Rondleiding doorheen de school – info
voor ouders kleuters °2014
Zwemmen
Vormingsmoment
Afsluiting eerste trimester met drank
en hotdog
Kerstvakantie

Johannes, Jo, Tim
Katrien, Margo,
Anne, Lut, Evert,
Julien, Lien DR.
Ouders
middengroepers en
oudsten 4de lfgr
Iedereen
LG2
Jo, Johannes, Anne
Stuurgroepleden
en
geïnteresseerden
Ouders met kleuter
geboren in 2014
LG3 en 4
Begeleiders
Iedereen

19 dec3 jan
ma, 4 jan

Tuin Van
Kina
De Buurt

Beroepenhuis
Doornzelestraat
De Buurt
Strop
Zeppelin
Nog af te
spreken
De Buurt
Van Eyck
De Buurt
De Buurt

20u00

Leefgroepvergadering

LG1

De Buurt

wo, 6 jan

VM

Zwemmen

LG2

Strop

vr, 8 jan

NM

Zwemmen

LG3 en 4

Van Eyck

ma, 11 jan

VM

za, 6 feb

21u

Bezoekenronde van de 4 wijkscholen voor ouders van kinderen geboren in 2014
Start om8u30 aan Sint Salvator
zo veel mogelijk
Vooruit
Gitane Benefietfuif
volk

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 Jo, Gulnaz en Aydin
(Selin) en De Buurt.
DE HANDDOEKEN
Deze week wassen Annick en Frank (Mowgli) de handdoeken. Volgende week is het de
beurt aan Els en Frank (Flo, Mong).
WELKE OUDERS MAKEN DIT WEEKEND EN DE WEEK ERNA DE
LEEFGROEP SCHOON?

Leefgroep 1
Leefgroep 2
Leefgroep 3
Leefgroep 4

In het weekend van 28-29
november
Catharina en Recai (Issaïah)
Jan en Delpine (Lucy)
Wille of Eliane (Tinus)
Hannes en Fien (Marie-Lou)

In het weekend van 5
december
Noortje en Tom (Sam)
Annelies of Steven (Moris)
Katrien en Tom (Bas, Ico)
Veerle en Wim (Anna, Korneel)

WAT GEBEURT NA DE VAKANTIE IN DE LEEFGROEP?
Leefgroep 1 en leefgroep 2 werken hard om de Sint mooi te kunnen onthalen.
Leefgroep 3 werkt nog tot donderdag aan hun WATER-proefjesproject.
Leefgroep 4 werkt verder aan hun project over respect.

BEURTROLLERS
De soepmakers zijn op maandag: Lien (Lena), op dinsdag: Barbara (vrijwilligster), donderdag:
Marleen (oma Louis,Lasse) en op vrijdag: Veerle (Anna, Korneel)
Op woensdag beurtrolt Margo (Ilyas, Mingus)

8u15- 9u40
12u10- 13u30

maandag
Kris
Chris &
Leentje
Myriam L

dinsdag
Jo
Chris
Sareh
Joannes
Myriam L

donderdag
Jo
Chris
Sareh
Joannes
Myriam D

vrijdag
Jo
Chris
Joannes
Tamara (Janosh,

Elza (Jitte)
Katrien (Bas,

Rudy (Hanne)
Filip (Nel,

Ime (Lie, Rob)
Angélique

Julie (Ciska,Anton)

Ico)

Klaas)

(vrijwilligster)

Myriam D
15u35- 16u30

Leander)
Pieter (Louis,Sus)

Angélique

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
Maïstortillas
gevuld met
spinazie in de
room, broccoli
en tomatensla

dinsdag
Veggie Cappellini:
7 groenten met
veggiegehakt en
paddenstoelen

donderdag
Wokgroenten met
kalkoenblokjes, bulgur
en azukibonen,
witloof-veldsla

vrijdag
Riet kookt :
Gratin van
aardappelen en
pompoen, salade
met eitje,
knolselder,
sojascheuten en
yoghurtsaus

DE ONZICHTBARE RUBRIEK
Er gebeurt veel in de school, dat zie je. Maar er gebeurt ook veel dat je niet ziet!
● Mariëtte (buurvrouw) en Henri (haar vriend) zijn de milde schenkers van veel lekkers ter
gelegenheid van sinterklaas.
● Wij bedanken Musa (Esma) voor de heerlijke frietjes die hij bakte voor leefgroep 2,
en Delphine (Lucy) om de kippenboutjes op te warmen.
● Dank zij Tania, Miryam (Kevin) en Pieter (Sus) kon leefgroep 2 weerom gaan
zwemmen.
● De eerste leefgroep zwom met hulp van Tania en Myriam (vrijwilligster).
● Sareh en Miryam (Kevin) gingen mee naar de bib met leefgroep 2
● Xavier (Jo) schonk een multikabel.
● Filip (Nel, Klaas) maakte plantenbakken voor de tuin, SUUUUUUUUper bedankt.
● Roland, Claudia en Filip (Nel, Klaas) reden ook enkele keren naar het containerpark.
● Hilda H (vriendin Anne) voor het schenken van speelgoed en boeken.
● Wat al onze vrijwilligers gedurende de week uitvoeren is fenomenaal: fruit snijden,
administratief werk verzetten, ondersteunen in de leefgroep, beurtrollen, kelders
opruimen,… je zegt het en het gebeurt. SUUUUUUUUper bedankt.
DE “WIST JE DAT-JES” VAN DE WEEK:
TAALUITWISSELING - ECHANGE LINGUISTIQUE
Madame, Monsieur, vous avez introduit un dossier de candidature dans le cadre de l'appel
à projets Fonds Prince Philippe - Echanges écoles primaires lancé par la Fondation Roi
Baudouin.
J’ai le plaisir de vous annoncer que le jury chargé de la sélection des dossiers a décidé de
retenir votre projet 'Groot concours au Vlakke Pays' et d’ octroyer une aide financière de
€2000 pour sa réalisation à l’école catholique Saint-François de Sales et l’école De Buurt.
De kinderen van de vierde leefgroep kunnen je in het Nederlands dit goede nieuws
vertellen! De begeleiders van Couthuin en Gent hebben het weer eens voor mekaar
gekregen. Een dikke proficiat.
EEN SUPER GROTE MERCI VOOR DE SOEP(GROOT)OUDERS
die wekelijks of tweewekelijks soep maken voor De Buurt. Zij zorgen niet alleen voor een
gezonde hap bij de boterham, maar ook voor een mooie opbrengst voor de school. Zij
rekenen immers niet de kostprijs van de ingrediënten aan. Voor melk en soep wordt 0,25
euro gevraagd en het betaalde bedrag voor de soep gaat op die manier naar De Buurt. Alle
beetjes helpen, nietwaar?

