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Niemand kiest voor een toekomst in armoede niet voor
zichzelf noch voor zijn kinderen
of kleinkinderen. En toch… 1
op 7 mensen in ons land leeft in
armoede. Durven zij dromen
van een betere toekomst?
Vooral op het vlak van wonen,
vervoer en gezondheid stelt
Welzijnszorg vast dat nog heel wat duurzame maatregelen ontbreken waardoor mensen in armoede het extra moeilijk hebben. Daarom voert Welzijnszorg campagne in 2015, daarom hopen we ook
dat jij meedoet.
Om deze campagne bij ons op school wat te belichten houden we,
zoals elk jaar, een inzamelactie van droge voeding (zoals pasta) of verzorgingsproducten
(zoals zeep). Als u hieraan wil meewerken kunnen uw giften in de Robbydoos gestopt worden
die aan het bureau van de directeur staat.
Wij danken u voor de steun!

Nieuws uit het secretariaat
Op maandag 16 november kregen de leerlingen van het lager (L1 tot L6)
de rekening van de maand oktober mee naar huis, MET aanrekening van
de maximumfactuur.
Op dinsdag 17 november kregen de kleuters de factuur mee voor de
maand oktober. Voor hen wordt de maximumfactuur aangerekend op de
factuur voor de maand november.
De kinderen krijgen dit weekend ook de klasfoto mee naar huis. De aankoop ervan is vrijblijvend en moet gebeuren via het bijgevoegde bestelbriefje. Indien de foto niet wordt aangekocht moet die worden terugbezorgd aan school.

Jrg. 24

Omdat we met alle kinderen en
leerkrachten het afgelopen
schooljaar gewerkt hebben rond
verkeers – en mobiliteitseducatie, kreeg de school van de
Vlaamse Stichting voor Verkeerskunde onlangs een BRONZEN
medaille Verkeer op School. Wellicht blinkt die al aan de schoolpoort!

VOORLEESWEEK
Maandag start de voorleesweek
in de peuter– en kleuterklassen.
Het thema is hoeden en hoofddeksels. En ja, hoor, draagt die brave
Sint geen mijter?
Alvast hartelijk dank aan het oudercomité en de vrijwilligers voor
de medewerking!
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RESPECT

Samen werken aan vrede! Dat was het uitgangspunt van de Europese Erasmusweek in het zesde leerjaar. Er waren zelfs speciaal kinderen uit Engeland en Polen afgereisd om met zijn allen te werken rond
verdraagzaamheid, respect, nooit meer oorlog... Maar project eindigde helaas niet zoals we hadden
verwacht. Een laffe bomaanslag bij onze zuiderburen liet er bij het afsluiten van onze vredesweek dan
ook geen twijfel over bestaan: ons project “show and tell” kwam geen minuut te vroeg. Samen zullen
we ons best blijven doen om op een respectvolle manier met elkaar om te gaan. Dit is alvast de boodschap die we onze leerlingen en hun Engelse en Poolse vrienden konden meegeven!

Uit de dagboekjes “show and tell”
van het zesde leerjaar
Maandag.
Toen de Poolse en Engelse kinderen aankwamen hebben we hen rondgeleid. en dan hebben we een beetje kennis met elkaar gemaakt. Ze
overnachten in een jeugdherberg. Noor
Ik maakte al snel een praatje. Yasmine
Dinsdag
Eerst hebben we een lied gezongen van de Beatles (“With a little help
from my friends”). Dan hebben we bij al de letters van onze naam iets
positief geschreven. Marius
We mochten kiezen. Ofwel iets knutselen of mime doen. Ik koos voor
knutselen en het was leuk! Anta
‘s Avonds zijn we Szymon en Veronica gaan ophalen in het jeugdhotel.
We hebben samen bij ons thuis gegeten. Aanick
Woensdag
Normaal was het een vrije dag, maar wie het wenste kon zich inschrijven voor een leuke trip naar Brugge. We zijn naar het Begijnhof geweest en we hielden één minuut stilte voor de slachtoffers van de eerste wereldoorlog. Ian

Aanick, Henri en Julieta (6e lj) tijdens “één minuut stilte” voor de slachtoffers in Parijs. Henri
las deze tekst van Juleta voor.wapenstilstand

nooit meer alleen
de kanonnen schieten
alles en iedereen kapot
ik hoop op vrede
een dikke knuffel
minder bommen
wapenstilstand
nooit meer alleen

Donderdag
Het was een superleuke dag! We gingen naar Ieper met de bus. We hebben een museum bezocht. In de namiddag hebben we ook een beeldje gemaakt. ‘s Avonds mochten we lekkere frietjes eten met stoofvlees en appelmoes. Eline
Vrijdag
Die dag vond ik minder leuk, want we hebben afscheid moeten nemen. Ik heb een traantje moeten wegvegen. Maar
waarschijnlijk gaan we nog skypen. Marie

