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In de tweede helft van december vonden de Germanen
dat de zon een aantal dagen stilstond aan de hemel.
Als de zon stilstond, dachten ze, 'werkte' zij niet. Het zou goed zijn als de mensen uit eerbied voor
de zon het werk ook zouden laten. Gedurende de tijd dat de zon aan de hemel stilstond, lieten de
Germanen daarom alle arbeid rusten. Geen wagen- of spinnewiel mocht draaien. Een met bosgroen
versierd wagenrad hing men aan het plafond van hun woningen.
Elk jaar opnieuw leek de duisternis te winnen van het licht, de nacht van de dag. Toch bleek de
hoop op en de verwachting naar het licht onstuitbaar. Om die hoop uit te beelden en te
ondersteunen brandden de Germanen grote vuren als ondersteuning van het licht en de zon.
Dergelijke vuren waren bedoeld als reiniging van zichzelf en van huis en haard, als afweermiddel
tegen boze geesten van de duisternis. Men trok ook rond met brandende fakkels. Ze verlangden
naar het nieuwe jaar en de nieuwe zon.
Vanaf 22 december herwint de zon aan kracht. De ‘winterzonnewende’ wordt een feit waar de
terugkeer van licht wordt gevierd. Want telkens weer heeft het licht van de zon het laatste woord en
de langste adem.
De periode van de advent is een christelijk gebeuren (met invloeden uit de plaatselijke tradities) van
stil worden en verwachten, van voorbereiden en leven naar het kerstfeest toe. Kerstmis is voor
christenen een herdenkings- en herinneringsmoment van de geboorte van Jezus. Zij kijken uit naar
het moment dat Jezus – 'Emmanuel' of 'God-met-ons' - ook in het eigen leven geboren mag
worden. De langverwachte Messias komt als een baby’tje ter wereld.
God als een baby’tje
geboren,
goddelijk gewoon.
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Sinterklaas kapoentje, gooi wat in mijn
schoentje, gooi wat in mijn laarsje,

DANK U Sinterklaasje!
Woensdagavond vergaderden de leden van het
Schoolbestuur. Tijdens die vergadering hoorden af en toe
wel iets maar we hadden niet door dat Sinterklaas met zijn
Zwarte Pieten op bezoek waren…
Donderdagmorgen werd alles duidelijk!

Dankzij onze Ouderraad: zinvolle ‘heiligemangeschenken’ op school!
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De Warmste Week

In de week van 18 tot 24 december organiseert Music For Life opnieuw De
Warmste Week!
Om De Warmste Week te steunen, organiseert onze school een Koekenbak voor
het goede doel. Tussen 12 en 14 december gaat elke klas van de lagere school
daarom koekjes bakken.
Bakkerij Wouters helpt ons en zorgt voor deeg en ovens. In de laatste week voor
de kerstvakantie, de week van 17 tot 21 december, gaan we de zelfgebakken
koekjes ’s morgens verkopen aan de schoolpoort.
We kiezen ervoor om alle goede doelen van Music For Life te steunen en zo ons
steentje bij te dragen.

Duatlon op Sterbos op zondag 2 december
Herkennen jullie onze kampioenen Kaat De Meyer en Joppe Wagemakers (eerste jaar Secundair Onderwijs) en
enkele kampioenendeelnemers?
Met dank aan Wezelopdefoto en zeker aan de organisatoren van de duatlon: ’t Wezels Omslagpunt.

Meer foto’s op www.wezelopdefoto.be !
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Morgen, zaterdag 8 december: onze tweede papierslag.

We zoeken steeds mensen die hun kostbare tijd willen opofferen om papier
op te halen. Gezellige bedoening hoor! Koffiekoeken, een verfrissend
drankje en een toffe sfeer zijn er steeds!
Er mogen nog steeds mensen komen helpen! Dank alvast!

Jeugdsternieuws…

Zondag is het weer activiteit. JOEPIE!
Alle kindjes zijn welkom vanaf 13u zodat we om 13u30 kunnen beginnen en ze
mogen terug opgehaald worden om 16u30.
Tot dan!
Groetjes!

Geschenk
van
het
Gemeentebestuur. De nieuwe matten voor
de sporthal worden voor de helft mee
bekostigd
door
onze
gemeente.
DANKJEWEL burgemeester, DANKJEWEL
schepenen!
Woensdagochtend mochten al onze
kinderen nog eens proeven van het jaarthema: “Goed in je vel”. De kinderen van het vierde leerjaar
maakten een “levende voedingsdriehoek” en brachten de items uit de driehoek tot leven! Dat ze
dit prachtig deden, hoeft geen betoog!
In het vijfde leerjaar zitten er puzzelaars!
1000 stukjes of zelfs 1500, het lukt om
die puzzelstukjes tot een schilderij om te
toveren!

Door omstandigheden vinden jullie de factuur nu pas in de boekentas van jullie kinderen. We hopen
op jullie begrip.
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De kinderen van lagere school zijn gaan schaatsen in Turnhout! Voor vele kinderen van het
eerste leerjaar is het de eerste keer en dus een spannende gebeurtenis. Foto’s te bekijken op
onze website!

Inzamelactie

Tot een volgende keer,
meester Luc
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