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ma, 16
sep

20u00

Algemene
leefgroepvergadering

Iedereen

De Buurt

wo, 18 sep

VM

Zwemmen

Leefgroep 2

‘t Strop

do, 19 sep

10u1010u40

Try-out “Slaap”

Leefgroep 2

Opera

vr, 20 sep

NM

Zwemmen

Leefgroep 3 en 4

Van Eyck

wo, 25 sep

20u00

Stuurgroep

Stuurgroepleden

do, 26 sep

14u00

Toneel

Oudsten leefgroep 3 en
leefgroep 4

Larf

vr, 27 sep

Pedagogische studiedag:
Vrijaf voor de kinderen

vr, 27- za
28 sep

Pedagogisch weekend:
muzische vorming

Begeleiders

Ronse

Leefgroepvergadering

Leefgroep 3

De Buurt

ma, 30 sep

20u00

BEURTROLLERS:

BEKIJK HET FILMPJE OVER BEURTROLLERS OP www.debuurt.be:
iMovie en the neighbourhood presenteren: “In de wereld van spelende kinderen…”
Met special guests: Mehmet, Eva, Veronique, Els, Ilhan, Kobe, Anna, Kardelen,
Marie-Lou, Kayra, Cezar, Bart, Roland, Claudia, Tom, enz
Wie vult de drie beurtrolgaatjes volgende week op? Wie maakt dinsdag soep?

De soepmakers zijn op maandag Fien (Marie-Lou, Rosanne), op dinsdag ? op donderdag Marleen (oma
Lasse, Louis) en op vrijdag Veerle (Anna, Korneel)

Woensdag is de beurtroller Mieke (Tuur, Fons)

Beurtrol op andere dagen:
Uren

maandag

dinsdag

donderdag

7u45- 8u40

Roland en Claudia Roland en Claudia Roland en Claudia Roland en Claudia

12u1013u15

Claudia
Jo (Bram, Saar)
Hilde (Felix)

Claudia
Eva (Volker, Aki)
?

Claudia
Tom (Joke, Bas)
?

vrijdag

Claudia
Tamara (Janosh,
Leander)

Sabrina (Tirza, Djuna)
15u5016u30

Elza (Jitte, Nini)

Dieter (Janosh,

Els (Flo, Mong)
Tien (Jente)

Leander)

?

Iris (Tuur)
WARME MAALTIJDEN: als je warm blijft eten, betaal je de dag zelf of koop je een

5- of een 10-beurtenkaart.

Maandag

Dinsdag

Donderdag

Vrijdag

Kroketten,
lamsgehaktballetjes
in tomatensaus met
boontjes

Pikante kaastaart met
spek

Taboulé: couscous
met groenten

Zelfgemaakte
vissticks en tartaar
met aardappelpuree
en worteltjes

WAT GEBEURT IN DE LEEFGROEP?

Leefgroep 1: hoopt op mooier weer om hun botenprojectje écht te beleven
Leefgroep 2: maakt voor thuis een weekoverzicht én ze gaan naar de Gentse opera!.
Leefgroep 3 griezelt nog een beetje na en oefent dan weer in met heel veel zin.
Leefgroep 4: is na hun heerlijke woensdagmiddag en overnachting volledig op dreef
en in opperbeste stemming om nog één weekje in te oefenen.

WELKE OUDERS MAKEN DE LEEFGROEP SCHOON ?

Leefgroep 1: Pieter en Karolien (Sus)
Leefgroep 2: Els en Willem (Josse)
Leefgroep 3: Frank en Annick (Mowgli)
Leefgroep 4: Petra en Mohamedzain (Rawi)

DE HANDDOEKEN
Deze week wassen Mieke en Filip (Nel, Klaas) de vuile handdoeken.
Op 20 september zijn Rudy en Isabel (Jonas, Hanne) aan de beurt.

EEN GEZELLIG KOPJE KOFFIE OF THEE
Deze week konden wij thee en koffie drinken op de gezondheid van Leen (Ilayda),
Kristel (Lola-Lolita, Titus) en De Buurt.

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?
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●
●

●

●

●
●
●
●

●

Nog ouders die hun engagement opnamen tijdens de grote vakantie: Katrien en Tom (Joke,
Bas), Ramazan (Ensar en Azat), Nathalie en Olivier (Guillaume en Manon), Petra (Rawi), Mieke
(Roos), Frank (Flo), Mieke en Filip (Nel en Klaas) en als thuisklussers: Karolien (Louis, Sus) en
Lindsay (Owen). Die wasten alles voor de 1ste en 2 de leefgroep. Leen (Ilayda) kafte boeken
voor leefgroep 4. Niels (Louis en Lasse) vervoerde het gehuurde vloer-schuur materiaal van
en naar de Brico.
Inspringende beurtrollers van deze week: Lindsay (Owen), Belgin (Yunus, Yasin en Kardelen),
Petra (Rawi), Anne VQ, Isabelle (Hanne en Jonas) en Jo (Bram, Saar)
Op de openingsreceptie hielpen Jo (Bram en Saar), Naomi, Hillevi, Ann, Roland, Lisa (Lucia),
Mieke (Nel en Klaas), Johannes, Nele (Kobe, Jonas en Luna), Petra (Rawi), Margo (Ilias en Mingus),
Eva (Gust en Tine), Pieter en Karolien en bobonne en opa Louis en Sus en Claudia en al
diegenen die insprongen bij de opruim.
Mehmet (Kayra), Iris (Tuur), Claudia en Roland gingen mee zwemmen met leefgroep 3 en 4.
Heel veel dank aan Lisa (Lucia), Mieke (Nel), Wim (Josse en Wout), Claudia en Roland,
Karolien (Louis, Sus) voor de ondersteuning tijdens het ‘monsterlijke’ project van de derde
leefgroep. Het was spannend en erg lekker.
Tania bedankt om te assisteren in leefgroep 2 op maandagnamiddag!
Claudia en de tweede leefgroep maakten soep deze week.
Tania bedankt iedereen die aanwezig was op de begrafenis van Nelly, haar mama.
Dankzij de hulp van vele ouders was de woensdagmiddag en overnachting van de vierde
leefgroep heel plezierig en gezellig. Dank aan Deborah (Elise), Katia (Rocco), Petra (Rawi),
Gauthier, Hilde en Nina (Felix), Sabrina (Tirza, Djuna), Nathalie (Guillaume), Angie (Aëla,), Rudy
(Jonas), Jo (Bram, Saar), Mieke (Roos) en Naomi.
Fijn dat de meeste ouders de fietsen van hun kinderen hadden nagekeken en op orde
gesteld. Zo kon de vierde leefgroep met een gerust hart op fietstocht vertrekken. Dank
aan Johannes die nog een paar fietsen herstelde.

HET “ WIST JE DAT-JE” VAN DE WEEK: afwezigheden

Voor sommige gebeurtenissen kan een afwezigheid wegens persoonlijke redenen
worden toegekend door Anne in samenspraak met de begeleider van je kind. Als
ouder moet je de vraag vooraf stellen (dus niet na de afwezigheid). We kijken dan gezamenlijk
of een afwezigheid in het belang van je kind is, het leren niet in moeilijkheden brengt,…
Voorbeelden van dergelijke afwezigheden zijn: de opname van een ouder in het ziekenhuis
waarbij je kind dan in de mogelijkheid is om mee te gaan naar het ziekenhuis, het overlijden of
de begrafenis van iemand die nauw bij het gezin stond, de rouwperiode bij het overlijden van een
persoon die onder hetzelfde dak woont of van een familielid tot en met de tweede graad, actieve
deelname aan culturele en/of sportieve manifestaties.
Opgelet: het is niet de bedoeling dat je toestemming komt vragen om vroeger op vakantie te
vertrekken of later uit vakantie terug te keren. De leerplicht veronderstelt dat je kind op school is
van 1 september tot en met 30 juni.

ONZE WEBSITE: www.debuurt.be

Wanneer gaat de BOSKLAS voor de derde en vierde leefgroep door?
Wanneer gaat de vierde leefgroep op TAALUITWISSELING?
Wanneer gaan de ONTMOETINGSDAGEN van de vierde leefgroep met
de Franstaligen uit Couthuin door?
Wanneer gaan de leefgroepen naar TONEELVOORSTELLINGEN of naar de OPERA?
Je vindt het antwoord op deze vragen in de kalender op onze website… en zelfs nog veel meer.
Bekijk de kalender!
Op de website vind je ook de nieuwe versie van de PRAKTISCHE INFO en het
SCHOOLREGLEMENT. Hulp nodig? Spring even het secretariaat binnen.

Gezocht!
Wij verzamelen sleutels voor de 8.40u show! Heb jij nog ergens een bos sleutels
liggen of een enkeling? Breng mee en geef maar aan één van de begeleiders!

