De berichtenbrief van vrijdag 31/3/2017

DE KALENDER VAN APRIL
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

Hele dag

Schoolfoto’s

Iedereen en Arian

De Buurt

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

14u00

Swishing

Iedereen

De Buurt

di, 25 ap

20u

Vormingsmoment

Alle leefgroepen

De Buurt

wo, 26 ap

VM

Start to run

Leefgroep 4

Baudelopark

do, 27 ap

Hele dag

Schoolfoto’s

Iedereen en Recaï

De Buurt

do, 27 ap

VM

Medisch onderzoek

Oudsten leefgroep 1

De Buurt

do, 27 ap

20u

Stuurgroep

Stuurgroepleden en
geïnteresseerden

Wellicht bij Lien

vr, 28 ap

Hele dag

Pedagogische studiedag rond VRIJAF VOOR
cultuurbeschouwing
KINDEREN

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 .

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 heet Aldo en Lonne van harte welkom! Ze ontdekken samen de boerderij.
Leefgroep 2 gaat op zoek naar een nieuw project.
Leefgroep 3 verwelkomt Joshua en oefent nog eens gewoon in.
Leefgroep 4 oefent nog eens gewoon in.
WELKE OUDERS MAKEN DIT WEEKEND EN HET VOLGEND WEEKEND DE LEEFGROEP SCHOON?
LET OP: OP MAANDAG 10 APRIL GEBEUREN ER ELEKTRICITEITSWERKEN OP SCHOOL.
ER KAN DAN GEDURENDE ENKELE UREN GEEN ELEKTRICITEIT ZIJN. STOFZUIGEN LUKT
DAN NIET. MISSCHIEN BETER OP EEN ANDERE DAG KOMEN?
Tijdens de paasvakantie

Weekend 22-23 april

Leefgroep 1

Elif & Cafer (Azra)

Anneleen (Dao)

Leefgroep 2

Tizeta (Eliana)
Annelies en Steven (Moris)

Tizeta (Eliana)

Leefgroep 3

Hulya en Murat (Irem)

Eliana (Ileysu)

Leefgroep 4

Canan en Salih (Irem)

Isabelle & Rudy (Hanne)

Tijdens de paasvakantie
Ramen
binnenkant en
buitenkant
LG 1, LG2

Ramen
gelijkvloers
straatkant,
Ramen keuken
binnenkant en
buitenkant

Ramen LG 3
binnenkant en
buitenkant

Ramen LG 4
binnenkant en
buitenkant
(2 personen)

Sibel en Tafun (Naz)

Ramazan en
Memnum (Ensar)

Kurt en Jasmien

Deborah en Rupert

(Lili)

(Oscar)

Katrien en Tom
(Bas)

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

8u15- 8u40

maandag
geen school

dinsdag
Eva
Sareh

woensdag
Judith/Ann
Sareh

donderdag
Sareh
Raf

vrijdag
Jo
Roland/Claudia

12u10- 13u30

geen school

15u35- 16u30

Chris
Asha en Koen
Myriam
Sareh
Joannes &
Alireza

geen school

Anneleen
(Dao)

Sareh
Myriam
Mieke (Fons)

Chris
Joannes & Alireza
Asha en Tamara
(Janosh, Leander)

Myriam
Sareh
Sareh
Angélique
Julie (Ciska, Anton)

Chris
Asha & Koen
Sareh
Uta (Louis, Lasse)

Sareh
?

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

Geen school

Volkorenpasta
met wortel,
kabeljauw en
gerookte zalm,
venkelslaatje

Groententaarten
met de bodems van
Vera: broccoli met
gruyère, spinazie
met feta, tomaatjes

Pitta: broodje met
lamsgehakt, sla,
tomaat, komkommer
en sausjes, rijst met
linzen

DE “WIST JE DATJES” VAN DE WEEK
●

●

●

●

HERINNERING/ 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. Het gaat over originele
handgemaakte hebbedingen. De volledige opbrengst gaat naar De Buurt.
DE GEEFKAST heeft een nieuw thema: kinderkledij; Als je kinderkledij hebt
voor in de geefkast, mag je dit meebrengen. Wij plaatsen het er dan graag in. Als
je iets wil meenemen uit de geefkast dan mag je dit altijd doen. De geefkast is
gratis en voor iedereen. Neem dus gerust als je iets leuk ziet.
NIEUWE LEERLINGEN: na de paasvakantie verwelkomen Aldo en Lonne,
instappertjes in de 1ste leefgroep en een nieuwe oudste in de 3de leefgroep:
Joshua! Allen welkom.
FOTO’S: Arian ( Conan) komt foto’s maken op 20 april van alle kinderen uit
leefgroep 1, leefgroep 2 en de jongsten van leefgroep 3. Zorg dus dat je er op je
paasbest uitziet en Recai ( Issaïah) komt foto’s maken op 27 april van de
middengroepers en de oudsten van leefgroep 3 en leefgroep 4.

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?
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●

●
●
●
●
●
●
●

Pieter (Sus en Louis) deed de middagbeurtrol op 24 maart en ging mee zwemmen
met de derde leefgroep.
Koen ( vrijwilliger) herstelde het handdoekendroogrek
Hemen en Mahmoud ( vrijwilliger) schilderden in de computerklas
Asha, Mahmoud, Koen, Joannes, Myriam, Angélique ( vrijwilligers) waren steeds
trouw op post tijdens de beurtrollen. Heel veel dank.
Darina, Sonia, Kris C, Chris N en Barbara ( vrijwilligers) waren een heel trimester
de keukenprinsessen. Ook héél veel dank.
Kristien en Joannes ( vrijwilligers) verzetten op het secretariaat ontzettend veel
werk. Lut en Anne zijn meer dan in de wolken met hen.
Jean-Pierre, Angélique, Tania en Myriam ( vrijwilligers) ondersteunden leefgroepen
3, 2 en 1. Ze zorgden dus voor nog meer blije mensen in De Buurt.
Roland en Claudia waar je steeds op kan rekenen.
Claudia en Roland gingen een gigantische koffiezet en vele tasjes halen en
terugbrengen in Sint-Salvator zodat we zondag 19 mei onze Franstalige en
Nederlandstalige vrienden koffie konden schenken. Ook dank aan de
Sint-Salvator school voor het uitlenen van dit materiaal.
Bedankt aan Irem Kaya en Hillevi om reeds op zaterdag de keuken klaar te
zetten. Dank aan Jo die zondag kwam meehelpen tijdens het feest.
Dank aan alle ouders die taarten bakten, taartenschotels en feestversiering
uitleenden, soep maakten, Franstalige kinderen hebben opgevangen (sommigen
zelfs twee).
Dank aan Anne, Lut en Uta en Niels ( Lasse) om de Franstalige begeleiders zo goed
te ontvangen.
Jean-Pierre was onze enthousiaste tweetalige gids op de stadswandeling met de
‘vierden’ en hun Franstalige vrienden. Bedankt voor deze fantastische stadstocht.
Bart bracht een prachtig staaltje schimmenspel ter inspiratie voor de tweetalige
bende. Dieter gaf tips voor het maken van stangpoppen.
Lieve, de begeleidster van Amazing om koffiekopjes te schenken aan de buurt.
Roland en Claudia om geregeld het fruit te snijden voor leefgroep 4.
Nadire ( Ileysu), Koen, Roland en Claudia om mee te helpen in leefgroep 3.
Stephanie doet haar stage voor sportleerkracht op De Buurt. We zijn allemaal
heel blij met wat ze doet en dan vooral de kindjes.

