Nieuwsbrief 6 ma
Wist—je—dat –je:

Kalender:



We aten deze week clementine.



We namen afscheid van onze werkman Rudy.

13/03: medisch onderzoek LO6A



De jeugdboekenweek is van start gegaan. Het thema
is kunst.

14/03: onthaaldag nieuwe
leerlingen



We volgen de regelgeving betreffende het
coronavirus nauwgezet op. Wij hebben geen
vermoeden van Coronavirus op school op dit
moment.

12/03: vegetarische schotel

Nieuws van werkgroep pastoraal:
Beste ouder,
Afgelopen woensdag startten we de vastenperiode op school met een eucharistieviering.
Tijdens die viering maakten we kennis met het concept ‘deelkast’ en de familie van Ndeye, een jong
meisje uit Senegal.
Tot aan de paasvakantie proberen we de kinderen op school verder warm te maken voor de campagne
van Broederlijk Delen: ‘Delen kan schelen’
We stellen met deze brief graag enkele concrete acties aan u voor:
 DE DEELKAST: (maandag 9/3 - vrijdag 3/4)In de inkomhal staat een kast waarin spullen van eigenaar kunnen veranderen:
BASISPRINCIPE: Alles wat je zelf niet meer gebruikt of nodig hebt en waarmee je iemand anders een
plezier kan doen, mag in de kast worden gezet. Staat er iets in de kast dat je aanspreekt, neem het gerust
mee naar huis!
Wat is welkom: vb: Een te klein geworden fietshelm, een gezelschapsspel of puzzel die te makkelijk is geworden, een boek, strip of dvd die niet meer uit de kast komt, een cadeau of aankoop die niet
helemaal je ding bleek te zijn, decoratie, …
Wat is niet welkom: kledij, videocassettes, prullen,...(Mogen we met aandrang vragen geen kapotte, vuile of
onvolledige spullen in de kast te zetten?)

 DE KOFFIESTOP: (vrijdag 27 maart) Vrijdagochtend en -avond kunt u in onze inkomhal, in ruil voor
een vrije bijdrage, een ‘fair trade’ koffie of fruitsap drinken. De bar wordt opengehouden door enkele
vrijwillige kinderen en leerkrachten. De opbrengst gaat integraal naar het project van broederlijk delen.
 SLOTDAG MET SOLIDAIR MAAL: (vrijdag 3 april) Intussen zijn de voorbereidingen voor onze
solidaire dag al volop aan de gang. De woorden ‘SAMEN’ en ‘DELEN’ staan die dag centraal. Beide
woorden zullen dan ook hun invloed hebben op de voormiddagactiviteit en maaltijd van die dag… Meer
info volgt!
Mvg,
De werkgroep pastoraal

