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KALENDER december, januari
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AV FOPEM en Som
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Rondleiding en info voor ouders van
kleuters geboren in 2014
Zwemmen
Vormingsmoment
Afsluiting eerste trimester met drank
en hotdogs
Kerstvakantie

LG2
Jo en Anne
Stuurgroepleden,
geïnteresseerden
Geïnteresseerde
ouders
LG3 en 4
Begeleiders
Iedereen

Strop
Antwerpen
Nog af te
spreken
De Buurt
Van Eyck
De Buurt
De Buurt

za, 19 dec
tot zo, 3 ja
ma, 4 jan

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 Nadire (Ileysu), Ben
(Gust, Tine) en ook voor de koffiefilters nummer 6,J De Buurt.
DE HANDDOEKEN
Deze week wassen Els en Frank (Flo, Mong) de handdoeken. Volgende week is het de beurt
aan Annelies of Bart (Lind, Finn)
WELKE OUDERS MAKEN DIT WEEKEND EN DE WEEK ERNA DE
LEEFGROEP SCHOON?

Leefgroep 1
Leefgroep 2
Leefgroep 3
Leefgroep 4

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

In het weekend van 12
december
Recaï en Catherina (Issaïah)
Steven en Miriam (Kevin)
Eliane of Wille (Tinus)
Hannes en Fien (Marie-Lou)

WAT GEBEURT NA DE VAKANTIE IN DE LEEFGROEP?
Leefgroep 1 schrijft een nieuwjaarsbrief.
Leefgroep 2 geniet na van de spannende weken en denkt ook al aan het nieuwe jaar!
Leefgroep 3 oefent na de waterachtige week.
Leefgroep 4 leert elkaars sterktes kennen.

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 Mieke (Fons)
Geef je door indien je op één van de ? kan beurtrollen. Dank alvast.

8u15- 9u40
12u10- 13u30

15u35- 16u30

maandag
Kris
Chris &
Leentje
Myriam L
Myriam D
Myriam (Kevin)

dinsdag
Jo
Chris
Sareh
Joannes
Myriam L

donderdag
Jo
Chris
Joannes
Myriam D
?

vrijdag
Jo
Chris
Joannes
Tamara (Janosh,

Katrien (Bas,

Rudy (Hanne)
Els (Flo, Mong)

?
Angélique

Deborah (Oscar)

Ico)

Angélique

Leander)
Pieter (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
Pompoensoufflé
met kokosrijst,
erwtjes en Griekse
sla

dinsdag
Kip zoetzuur met
wortel, paprika
ananas en appel,
couscous en
koolrabi

donderdag
Kaasquiches,
prinsessenboontjes
en knolselderij

vrijdag
Koninginnenhapje
met bloemkool,
mosselen voor de
liefhebbers en
venkelslaatje

DE ONZICHTBARE RUBRIEK
Er gebeurt veel in de school, dat zie je. Maar er gebeurt ook veel dat je niet ziet!
● Wat héél goed te zien is, is de berg aarde die weg is van het voetbalveld. Weer of
geen weer, Tim (Julia, Mira), Jo (Saar), Johannes, Claudia en Roland schepten de aarde
van het voetbalveld, kieperden het weer uit op de nieuwe berg en spoten het
voetbalveld proper. Onze poetsvrouw Hava zal blij zijn. Ook de mensen van vzw
Mirabello blijven verder werken aan de tuin. Dankjewel.
● De inspringende beurtrollers van deze week: Anne en Jo op woensdagmiddag.
● De vierde leefgroepers kunnen zelfs de moeilijkste rekenoefeningen oplossen
dankzij Joti (Kris) die rekenmachines schonk.
● Dieter, (Janosh, Leander) Tom (Ico, Bas), Johannes, Jo (Saar), Judith, Els (Mong, Flo), Sven
(Jitte), Filip (Ciska, Anton), Isabel (Hanne), Pieter (Louis, Sus) Tania, Janosh, Mong, Ciska,
Jitte, Lucia, Manon, Guillaume, Saar, Kardelen en Louis voor de muzikale
ondersteuning. Joannes en Fatemeh (vrijwilligers) ruimden op en brachten alles naar ’t
schuurtje van Roland. De foto’s van de tuutjesboom kan je bekijken op de website.
● Abdil en Özlem (Osman) en Delphine (Lucy) speelden een beetje sinterklaas, want ze
zorgden voor gezond lekkers ter gelegenheid van 6 december. Özlem schonk
daarnaast ook nog kommetjes.
●

droeg ook z’n (Sint)steentje bij en vervoerde spullen om het
Sinterklaasfeest te doen slagen.
Ben (Gust en Tine)

● Roland en Claudia zorgden voor een warm onthaal voor alle afgevaardigden van de
verschillende vestigingsplaatsen op de algemene vergadering van de Vl.O.M. Ook
een dankjewel aan Lut, Evert, Julien, Johannes, Lien (Lena), Katrien (Ico, Bas), Margo
(Ilias, Mingus) en Anne om voor De Buurt aanwezig te zijn.
● Op de algemene vergadering van De Buurt waren Sofie (Marthe), Gauthier (Felix),
Julien Van Hecke, Jo (Saar), Petra (ex-ouder), Margo (Ilias en Mingu)s, Kris Casters, Anne,
Evert, Claudia, Dirk De Meester, Katrien (Bas, Ico), Tim (Mira, Julia) en Hillevi
aanwezig. Bedankt om mee te beslissen.
DE “WIST JE DAT-JES” VAN DE WEEK:
Een heel warme oproep om NIET TE LAAT TE KOMEN. De belangrijkste redenen
waarom wij “te laat komen” niet kunnen aanvaarden, zijn:

Het kringgesprek is al bezig, is voorbij of wordt danig in de war gestuurd. Daarom mag je
bij te laat komen NIET meer binnen tot na de kring. Dat is jammer, want dit moment is een
“brug” tussen thuis en school. De begeleiders horen hierin waar een kind mee bezig is en
hoe het zich voelt.
De begeleider kan zijn groep niet verlaten om telaatkomers op te vangen. Dit betekent dus
dat jij bij je kind moet blijven.
Bepaalde zaken werden reeds afgehandeld (mappen verzamelen, geld ophalen,
aanwezigheidsregisters invullen,...)
Het werkt een verkeerde mentaliteit in de hand (‘t steekt hier niet nauw).
De kinderen missen de rode draad van de dag.
De kinderen en hun ouders missen één van de leukste momenten van de week: de 8u40show. Ben je er al eens blijven bij stilstaan dat de begeleiders de moeite doen om elke
week deze show in elkaar te steken?
Je zou er hen een groot plezier mee doen door op tijd aanwezig te zijn en je kind mee
te laten genieten van dit moment van samenzijn.

