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JEUGDBOEKENMAAND

KIDS - ID

Er zijn goede vrienden, beste vrienden, verloren en vergeten vrienden,
vrienden van op school, vrienden van
de voetbalclub, vrienden die familie
zijn, oude vrienden, nieuwe vrienden,
voorlopig onbekende vrienden, onzichtbare vrienden, boekenvrienden,

Denk aan de KIDS—ID voor wanneer je
kind naar het buitenland gaat. De leerlingen van het 3de, 4de en 6de leerjaar
zullen ze nodig hebben in het 3de trimester.

dierenvrienden, Facebookvrienden,
verre vrienden, vrienden voor heel
even en vrienden voor altijd.
Tijdens deze Jeugdboekenmaand vieren we de vriendschap.
In iedere klas gaan boeken over
vriendschap voorgelezen worden en
gaan de leerkrachten samen met de
kinderen aan de slag om hun favoriete boek te promoten.

OUDERCOMITE
De leden van het oudercomité willen alle ouders en sympathisanten bedanken
voor de talrijke opkomst op de eetdag
van 9 februari. Met de opbrengst willen
ze de kinderen van het 1ste en 2de leerjaar een nieuw speeltuig schenken voor
op de speelplaats. De waarde hiervan
bedraagt om en bij de € 12 000. Dit kan
enkel verwezenlijkt worden wanneer vele ouders aanbieden om te komen helpen bij de verschillende evenementen.
We doen het uiteindelijk toch voor onze
kinderen.

01/03/2019
BROEDERLIJK DELEN

Op woensdag 6 maart start de vasten.
De campagne van Broederlijk Delen
heet Holy Guacamole! en speelt zich af
in Guatemala.
De kinderen gaan kennismaken met Kamila (4 jaar) en Sharon (10 jaar). Deze
meisjes nemen ons mee naar hun land
en tonen ons hoe zij moeten vechten tegen de honger. De meerderheid van de
mensen in Guatemala is afhankelijk van
de landbouw. De meeste boeren hebben
echter zelf geen landbouwgrond om op
te telen. Een handvol rijken bezit meer
dan de helft van de gronden. Onrechtvaardig? Dat vinden wij ook. Daarom
ijveren wij ervoor om de boeren aan een
eigen lapje grond te helpen om zo in
hun eigen levensonderhoud te voorzien.
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Carnavalstoet op
school alle klassen

Kinderstoet Centrum 6de leerjaar
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Tentakel K1
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Oudercontact K2
Kangoeroetesten
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Tentakel 1 ste en
2de leerjaar

