Maandelijkse Pedakrant
April - Mei

Need To Know
Volgende Pedaraad is op 25 mei en zal
voornamelijk een terugkoppeling zijn van
de vorige Pedaraad. Roel zal deze
Pedaraad bijwonen. Zoals de studenten
van het secundair al gemerkt hebben,
werken we momenteel met een schema
voor de studiebegeleiding, vergeet zeker
niet voor elke dinsdag 18:00 aan te
geven op welk tijdstip je
studiebegeleiding wenst.

Er bestaat wat onduidelijkheid over het tijdstip waarop je
moet binnen zijn op de peda. Op zondag kom je toe tussen
19u30 en 21u00, verwittig even wanneer je later bent of
wanneer je niet zal komen. Elke avond kan je buiten tot
22u00. We stellen dit avondklok(je) in om te voorkomen
dat de buurtbewoners klachten gaan indienen over
rondhangende jongeren. Op ons terras kan je steeds
blijven hangen tot 22u30. Waarschijnlijk hebben jullie ook
al berichten gelezen in de media waarbij studenten op kot
alsnog een gasboete krijgen omdat ze met meer dan 4
samenzijn. We willen geen risico's nemen, dus blijf buiten
de peda steeds in groepen van max 4. Word je alsnog
aangesproken, blijf dan steeds vriendelijk en vraag de
klager contact op te nemen met Pedarooienberg.

Need To Know

Vanaf nu kan je alle sportactiviteiten voor
volgende maand terugvinden op de
website pedarooienberg.be/
activities/maandprogramma
Hier komen enkel sportactiviteiten en
grote activiteiten, de kleinere activiteiten
per gang komen hier niet op te staan.

Zoals je wellicht al gezien hebt, wordt ons
schoolgebouw al enkele maanden bezet door
een kolonie duiven. Eén of twee duiven zijn
een mooi gezicht in het straatbeeld, echter
een grote bende duiven zorgt eerder voor
ongemak. Samen met onze buren, UPC Duffel,
hebben we een gespecialiseerde firma
gevraagd de duiven op een diervriendelijke
manier een andere bestemming te geven. Er
zullen vangkooien geplaatst worden op en
rond het schoolgebouw, deze kooien worden
op geregelde tijdstippen opgehaald zodat de
beestjes niet al te lang moeten vastzitten. We
willen immers af van de plaag, maar verkiezen
wel een diervriendelijke manier.

Kalender 26/04 – 30/05
Maandag Dinsdag
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Zaterdag

Zondag

26

27

28

29

30

1

2

3

4

5

6

7

8

9

13

14

15

16

Verjaardag
Ruben
(4de vd)

10

Verjaardag
Tine
(begeleiding)
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12
Peda sluit
om 14:00
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18

Verjaardag
Brayan
(2de vd)

O.L.H.Hemelvaart

Verjaardag
Ben
(3de vd)
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27

28
Laatste
dag
Robin

22

Verjaardag
Karin

(begeleiding)

23
Pinksteren

Verjaardag
Karlin
(4de vd)

24
Pinkstermaandag
Peda
open om
19:30

25
PEDARAAD

29
VerjaarDag
Stephanie
(3de vd)

30
Verjaardag
Dries
(2de vd)

In de Kijker:
Deze maand zetten we een alternatief spel in de kijker,
dat je zelf op je verdiep eens kan proberen te spelen of
eventueel met vrienden. Het spel is een pen-en-papier
rollenspel. De regels en uitleg staan hieronder, is het niet
zo goed leesbaar kan je naar volgende link gaan:
imgur.com/gallery/Zpg4G Heb je nog vragen over hoe je
moet spelen, kan je Robin altijd aanspreken.

Puzzel:

Maandelijks Recept:
Wraps met kikkererwten
Nodig voor 1 persoon:
-

1 klein blikje kikkererwten
2 wraps
200 gram spinazie
75 gram feta
50 gram walnoten
1 teen knoflook
2 eetlepels kwark

Bak de kikkererwten 10 minuten in olijfolie
in de pan rondom knapperig.
Maak de wraps warm in de
koekenpan; heel even aan beide
kanten bakken (zonder olie).
Wok de spinazie in olie tot het
geslonken is en pers er een teentje
knoflook bij.
Smeer de wraps in met kwark,
verdeel alles erover, top af met
walnoten en klaar is je maal.

