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NIEUWSBRIEF maart 2018
Graag uw aandacht voor…
Kwetsbaar ... vasten ...
Voor een zaadje uitgroeit
tot een krachtige boom
ontkiemt het als een iel plantje.
Vasten als voorbereiding op het paasfeest betekent:
stil kunnen worden,
sober leven,
delen,
gesprek aanknopen over wat er echt toe doet,
relaties herstellen met je medemensen en met God.
Zo vasten maakt je grond vruchtbaar.
Daarin ontkiemen zaadjes.
Daarin kan kwetsbaar leven
ontluiken en goed gedijen.
Geeft het ook jou groeikracht?
Dit schooljaar steunen we graag een project in Malawi. De toestand van het
onderwijs is er miserabel. Om de noden van deze kinderen en de leerkrachten
een beetje te verhelpen, werd er een project opgestart om hen toch wat meer
kansen te geven. Heel wat weeskinderen worden er door familieleden
opgevangen. Kinderen laten schoollopen is voor deze families vaak een zware
financiële dobber. Het project houdt zich actief bezig met de bouw van
klaslokalen. Het zal het onderwijssysteem in Malawi voorlopig zeker niet
veranderen, maar het zal wel in dank aanvaard worden door de honderden
kinderen en hun opvoeders in Chilumba.
Meer info kan je vinden op www.hulpfonds.chilumba.be.
We doen een warme oproep aan iedereen om bij te dragen voor dit goede doel.
Dit kan door:
 centjes te helpen sparen voor het bedekken van het muntentapijt
 de rommelmarkt van vrijdag 16 maart te steunen
 leerlingen van de lagere school deel te laten nemen aan het sober maal
van vrijdag 23 maart

Meer info over deze initiatieven kan u lezen in een aparte brief.
Bedankt voor jullie steun!
Op vrijdag 16 maart om 10.45 is er een vastenviering voor de kinderen van de
lagere school. Iedereen is welkom in de kerk van de Ooidonkdreef.
***
Van 1 tot 31 maart loopt de “boekenmaand”. Misschien wordt er ook thuis tijd
gemaakt voor een regelmatig (voor)leesmoment. Een gezellige en bijzonder
waardevolle tijdsbesteding. In ons LEERNEst wordt vrijdag 9 maart uitgeroepen
tot boekendag van de maand!
***
We herinneren graag even aan de afspraak dat zwemgerief in geen geval
wordt nagebracht. Niet iedereen is in de mogelijkheid om dat te doen wanneer
een kind zijn/haar gerief is vergeten. Vandaar dat op onze school de voor
iedereen meest duidelijke regel geldt, nl. zwemgerief niet meehebben staat gelijk
aan
niet-deelname aan de zwembeurt.
Vanuit zwembad Palaestra laat men niet toe dat er kinderen zijn die een
zwemshort dragen.

Welke activiteiten staan er op onze agenda?
Datum
dinsdag 6 maart

woensdag 7 maart
donderdag 8 maart
vrijdag 9 maart
maandag 12 maart
dinsdag 13 maart

donderdag 15 maart

Activiteit

Voor wie?

Bezoek aan
WZC Ten Bosse
Vergadering oudercomité
(20.00)
Drugspreventieproject

2de leerjaar

Toneel in kelder
bib Deinze
Boekendag

oudercomitéleden
6de leerjaar
3de leerjaar
Kleuter & lager
1ste leerjaar

Auteurslezing in bib
Deinze
Zwemmen

1ste, 3de, 4de en 6de lj.

Oudercontact

1ste t.e.m. 5de lj.

Auteurslezing in bib
Deinze
Oudercontact

4de leerjaar
6de leerjaar (deel 1)

vrijdag 16 maart

zaterdag 17 maart
dinsdag 20 maart
woensdag 21 t.e.m.
vrijdag 23 maart
donderdag 22 maart

vrijdag 23 maart

Vastenviering in de kerk
om 10.45
Museumbezoek

Lager
Iedereen welkom!
2de kleuterklas

Rommelmarkt

Lager

Rapport

Lager

Instapviering eerste
communie in kerk in de
Ooidonkdreef (17.30)
Leeruitstap naar AVEVE

eerstecommunicantjes en
hun ouders

Sportklas in “De
Boerekreek” in
St.-Jan-in-Eremo
Oudercontact

4de leerjaar
3de leerjaar
6de leerjaar (deel 2)
6de leerjaar

Auteurslezing in bib
Deinze
Apotheose integratiedag
(13.30)
Sober maal

4de leerjaar
Lager

Van 26 tot 30 maart: GOEDE WEEK

dinsdag 27 maart

woensdag 28 maart
donderdag 29 maart
vrijdag 30 maart

Zwemmen

1ste, 2de, 4de en 5de leerjaar

Toneel in zaal Palace
Deinze
Oudercontact
Leeruitstap met de
milieuboot
Toneel in zaal Palace
Deinze
Kruisweg (op school om
14.30)

2de leerjaar
Kleuters
4 , 5 en 6de leerjaar
de

de

3de kleuterklas
Lager
Allen welkom!

