De berichtenbrief van vrijdag 30 september 2016
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DE KALENDER VAN SEPTEMBER-OKTOBER
De speeddate, praatcafé en het spaghettifestijn worden uitgesteld tot een moment
waarop meer ouders aaanwezig kunnen zijn.
ma, 4 okt

hele dag

di, 4 okt

Uitstap naar de uilenboom in de
Bourgoyen

Leefgroep 1

De Bourgoyen

16u  17u Leefgroepvergadering (met
kinderopvang)

Leefgroep 3

De Buurt

woe, 5 okt

VM

Zwemmen

Leefgroep 2

Strop

do, 6 okt

20u00

Zwemmen

Leefgroep 1

Strop

do, 6 okt

16u30 
17u30

Gezonde tentoonstelling (eindproduct Leefgroep 4
4de leefgroep)

De Buurt

vr, 7 okt

9u30

Toneelvoorstelling ‘Sproetenkop’
rond eerlijke handel

Leefgroep 4

Arca

vr, 7 okt

NM

Zwemmen

Leefgroep 3 en 4

Van Eyck

ma, 10 okt

16u

Vormingsmoment: Week van ‘t
Slaksken

Begeleiders

De wijk

ma, 10 okt

20u

Stuurgroep tezamen met FOPEM

Stuurgroepleden en
geïnteresseerden

De Buurt

ma, 17 okt

9u

Start inschrijving broers en zusjes
(geboren in 2015)

Ouders

De Buurt

ma, 17 okt

20u22u

Vormingsmoment: thuistaal en
brandveiligheid

Begeleiders en Julien

De Buurt

woe, 19 okt VM

Zwemmen

Leefgroep 2

Strop

do, 20 okt

2022u

Stuurgroep

Stuurgroepleden en
geïnteresseerden

Nog af te
spreken

vr, 21 okt

NM

Zwemmen

Leefgroep 3 en 4

Van Eyck

za, 22 okt

21u00

Fuif

Iedereen

Keuken

ma 24 okt

20u00

Leefgroepvergadering

Leefgroep 1

De Buurt

di, 25 okt

VM

Medisch onderzoek

Jongsten leefgroep 3

De Buurt

di, 25 okt

NM

Medisch onderzoek

Oudsten leefgroep 3

De Buurt

za, 4 feb
2017

20u

Zo veel mogelijk
volk

Balzaal,
Vooruit

GITANE Benefietfuif t.v.v.
onze school

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 Anne, Jo en De
Buurt.
DE HANDDOEKEN

 Dit weekend wassen

Tamara en Dieter (Janosh, Leander) de handdoeken. Volgend weekend
is het de beurt aan Iris (Tuur).

WAT GEBEURT ER DEZE WEEK IN DE LEEFGROEP?
Leefgroep 1 bezoekt de uilenboom in de Bourgoyen.
Leefgroep 2 gaat aan de slag met de appels van de boomgaard
Leefgroep 3 gaat aan de slag met het nieuwe project speelgoed van nu vroeger en overal.
Leefgroep 4 bereidt hun gezonde tentoonstelling voor
WELKE OUDERS MAKEN DIT WEEKEND EN DE WEEK ERNA DE LEEFGROEP SCHOON?

Leefgroep 1
Leefgroep 2
Leefgroep 3
Leefgroep 4



BEURTROLLERS
8u15 8u40
12u10 13u30

15u35 16u30

In het weekend van 1
oktober.
Gülnaz en Celal (Belfin)
Hannelore en Boris (Achille)
Karolien (Louis)
Anne of Frank (Jesse)

In het weekend van 8 oktober
Darina en Baykan (Melissa)
Aja en Christophe (Ito)
Eliane (Tinus)
Kristel of Frank (Titus)

BEURTROLLERS
De soepmakers
 zijn op maandag: ?,dinsdag: Barbara, op donderdag: Noortje (Sam, Bo) en
op vrijdag: Veerle (Anna, Korneel).
Op woensdag doet Anneleen (Dao) de beurtrol. Geef je door indien je op één van de ? kan
beurtrollen. Dank alvast.
maandag
dinsdag
donderdag
vrijdag
Kries
Jo
Raf
Jo
Sareh
Sareh
Sareh
Chris
Chris
Chris
Chris
Sareh
Joannes
Sareh
Asha
Myriam en Asha
Myriam en Asha
Myriam en Asha
Tamara (Janosh, Leander)
Joachim (Robbe)
Iris (Tuur)
Sien en Joachim
Uta (Lasse, Louis)
(Robbe)
Joannes
Koen
Koen
Sareh
Elza (Nini)

Sareh
Eliane (Tinus, Loes)
Mieke (Fons)

Sareh
Menmum (Ensar,

Deborah (Oscar)

Azad)

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 bij Jo, in het
schriftje 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

Marokkaanse
bonenschotel met
ui,wortel, Ras el
hanout en
koriander, couscous
en chinese kool

Tabouleh en
broccoli,
paprika en
tomaat

Kip zoetzuur met
groenten en
sojascheuten, rijst,
komkommer en
rode bietjes

Vissalade in perzik
met aardappel en
boerenkool ,
venkelsla

DE “WIST JE DATJEs” VAN DE WEEK
●

De luizen zijn er nog steeds. Wil je graag wat meer achtergrondinformatie
en een correcte uitleg, klik dan op
http://luizenkliniek.nl/feitenoverhoofdluis/

●

Zondag doet de murgafanfare mee met Wildemannenwoestewijven.
Zaterdag en zondag staat het S.M.A.K. geparkeerd in de garage van slagerij
Sint A.n.t.o.n.ius. De garage bevindt zich langs de Achterleie Filip (papa
Ciska en Anton) begeleidt ouders, kinderen en de fotograaf op zondag 02/10.
Klik maar op de link van het S.M.A.K. en/of WMWW.
Voor meer achtergrondinfo: klik hier.

●

Een keukenfuif ten voordele van de bosklas. Noteer alvast 22 oktober in je
agenda. Meer info volgt later...

●

Als je een facebook account hebt, kan je de facebookpagina van De Buurt
bezoeken…
Je doet dit door je aan te melden en dan onderstaande url in de zoekbalk te plaatsen..
https://www.facebook.com/DeBuurt224433960983761/?fref=ts

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?
●
●
●

●
●
●
●

●
●

Inspringende beurtrollers: Koen en Ann (2de lfgr)
Kris Casters bracht een tafeltje binnen voor de keuken
Claudia plaatst geregeld de containers buiten en zorgde voor de ontvangst
van het team van De Loods. Zij sorteerde ook het materiaal in de werkkelder
en maakte een inventaris van het materiaal.
Is nog onzichtbaar voor jullie, maar wij merkten hem al op tijdens de
pedagogische studiedag: onze ROLAND. Het was fijn hem terug te zien.
Een spetterende DANK U WEL voor Pieter (Sus, Louis) omdat hij het
tweewekelijkse zwemmen mee ondersteunt.
De 3de leefgroep bedankt Joannes voor het kopiëren
Ruud en Anne schonken een set tuinmateriaal, zodat de kinderen de
bloembakken kunnen verzorgen. Wie heeft ook nog een snoeischaar, schepje
of andere tuinmateriaal over voor de leefgroepen?
Vera ( exbegeleidster 2de lfg) kwam ons bezoeken en maakte de taartenbodems
voor de groententaarten.
Elza (Jitte) haalde krukjes en banken voor de vierde leefgroep.

