De berichtenbrief van vrijdag 29 januari 2016

KALENDER februari/ maart
wo, 3 feb

VM

Zwemmen

LG2

Strop

wo, 3 feb

20u00

Info-avond De Buurt

De Buurt

do, 4 feb

16u00

Leefgroepvergadering

Geïnteresseerden en
ouders van kinderen
°2013 en °2014
LG4

vr, 5 feb

VM

Carnaval

Iedereen

vr, 5 feb

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

ma, 15 feb

Vl.O.M. RvB

wo,17 feb

20u00
0
VM

do, 18 feb

De Buurt

Zo veel mogelijk
volk

Vooruit

Erpe-Mere

Zwemmen

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

VM

Zwemmen

LG1

Strop

do 18 feb

20u00

Voorbereiding 40 jaar De Buurt

Bij Gerda in
de
Stokerijstraat

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)

Info inschrijvingen
volgt nog
Vrouwen

Theater Larf!

zo, 21 feb

16u 19u
14u00

ma 22 feb

10u30

Voorstelling “Rood”

Leefgroep 2

Larf!

ma,22 feb

20u00

Vormingsmoment

Begeleiders

do, 25 feb

20u00

Stuurgroep
Taaluitwisseling

Leden en
geïnteresseerden
LG 4

15 minuten / wordt 3 keer gespeeld)

(duur:

Strop

Van Eyck

De Buurt

ma,29 feb
- za 5 ma
di, 1 ma

20u00

Leefgroepvergadering

LG1

Bij Ann
Debrabandere
Nog af te
spreken
GentCouthuin
De Buurt

wo, 2 ma

VM

Zwemmen

LG2

Strop

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 Kristel of Frank (Titus) de handdoeken. Tijdens de vakantie is het de
beurt aan Filip en Mieke (Nel).
WELKE OUDERS MAKEN DIT WEEKEND EN DE WEEK ERNA DE
LEEFGROEP SCHOON?

Leefgroep 1

In het weekend van 30
januari
Rebecca en Stijn (Stan)

Leefgroep 2
Leefgroep 3
Leefgroep 4

Hulya en Murat (Irem)
Alex en Nadja (Nisanur en Nur)
Filip en Mieke (Klaas, Nel)

In het weekend van 6
februari
Nathalie en Olivier (Guillaume
en Manon)

Annelies of Steven (Moris)
Elif en Mehmet (Kayra)
Els en Frank (Flo)

In de krokusvakantie
Keuken
opruimen en
poetsen (in
afspraak met
Chris Nolf)

Ramen
binnenkant
en buitenkant
LG 1, LG2

Lien (Lena)

Kurt en
Jasmien (Lili)

Ramen
gelijkvloers
straatkant,
Ramen
keuken
binnenkant
en buitenkant
Jesse (Frank)

Ramen LG 3
binnenkant
en buitenkant

Ramen LG 4
binnenkant
en buitenkant

Tamara en
Dieter (Janosh)

Veva en Jan
(Idriss)

WAT GEBEURT ER IN DE LEEFGROEP?
Leefgroep 1 bereidt zich grondig voor op carnaval.
Leefgroep 2 werkt al aan enkele circusacts en oefent dag in dag uit!
Leefgroep 3 zingt, bouwt en repeteert er op los. Een wetenschapsopera brengt heel wat
werk met zich mee.
Leefgroep 4 uitbreiding van het project, carnaval en hopelijk ook nog inoefenen.
BEURTROLLERS
De soepmakers zijn op maandag: Lien (lena), op dinsdag: Barbara, donderdag: Marleen
(oma Lasse, Louis) en op vrijdag: Veerle (Anna, Korneel)
Op woensdag beurtrolt Mieke (Fons)
Geef je door indien je op één van de ? kan beurtrollen. Dank alvast.

8u15- 9u40
12u10- 13u30

maandag
Kris
Chris
Myriam L
Myriam D
Sareh

dinsdag
Jo
Chris
Sareh
Myriam L
Joannes
Noortje (Bo,
Sam)

donderdag
Jo
Chris
Myriam D
Joannes
?

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

Sareh
Joannes

15u35- 16u30

Angélique
?

Rudy (Hanne)

Angélique
Anke (Seppe)
Karolien (Sus,

?

Louis)

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
Pompoensoufflé,
rijst met mais,
boontjes en
koolrabislaatje

dinsdag
Spaghetti
bolognaise of
veggiespaghettisaus,
komkommer

donderdag
Tofu gebakken
met broccoli,
couscous met
dadel, ijsbergsla en
paprika

vrijdag
FRIETJES met ei,
mayo, cocktail of
kruidensausje en
veel sla …..

DE ONZICHTBARE RUBRIEK
Er gebeurt veel in de school, dat zie je. Maar er gebeurt ook veel dat je niet ziet:
● Marleen Boudry (vrijwilligster), Pieter (Louis) en Filip (Ciska en Anton) gingen met
leefgroep drie mee naar de opera.
● Filip (Klaas) was de klussenman van dienst, want in leefgroep twee moest iets aan
de muur bevestigd worden.
● Leefgroep 4 bedankt: Mieke (Nel) die kwam helpen, Nele en Bart (Jonas) om hun
keuken ter beschikking te stellen, Lief en Wim (Josse en Wout) voor het materiaal.
● Dank aan Vera om haar kasseien uit te lenen (of gaf ze ze terug?)
● Roland en Claudia om de stookoliekelder en chauffagekelder ongelooflijk goed op
te ruimen. Je kan er bijna behangen.
DE “WIST JE DAT-JES” VAN DE WEEK:
Volgende week is het onze jaarlijkse Gitane- fuif. (klik hier) in de Balzaal van de
Vooruit op zaterdag 6 februari.

Natuurlijk verwachten we jullie massaal met dansschoenen op de fuif om een
“danske te placeren” of voor een gezellige babbel.
Het feest start om negen uur 's avonds en we gaan door tot drie uur ’s nachts. Bel je
vroegere kotgenoten, je eerste lief, je vrienden, collega's, familie... en leef je samen uit
voor het goede doel.
Een kaartje in voorverkoop kost slechts 7 euro. Je kan het ook kopen en verkopen als
steunkaart.
Onze school verkocht vorig jaar 200 kaarten. De fuif was een groot succes! De Buurt
mocht dus 2848 euro in haar spaarvarkentje stoppen dankzij de samenwerking met
twee andere scholen, De Sterrespits en De Harp en Danshuis De Ingang.
We

zoeken nog een aantal mensen die een handje willen helpen:

voortoog (doorgeven van drank aan het publiek) 00.00- 01.30: 4 personen
drankbonnenverkoop: van 01.30- 03.00: 2 personen.

