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Dat broodje is gebakken
Vorige woensdag werd alweer de vierde en tevens laatste
activiteit voor onze eerste communicantjes georganiseerd.
’s Middags werden ze bij Bakkerij Wouters opgewacht om er
echte broden te gaan bakken.
Twintig overenthousiaste kinderen stonden omstreeks 14u
aan de poort van de bakkerij met een hygiënisch schortje aan
en een petje op. De aanstekelijke uitleg van bakker Bert
maakte dat de rondleiding in de bakkerij een heel leuke
belevenis werd.
Eerst kregen ze uitleg over gips (of was het stig? nee gist!),
dan zaten ze nog even vast in een “sauna” om uiteindelijk zelf
aan de werktafel plaats te nemen. Grootse kunstwerken
werden gemaakt: slakken, hartjes, letters, pistolets,… rijkelijk
versierd met zaden.
Na een tussenstop thuis, kwamen ze met hun ouders weer
naar school. Terwijl die laatsten wat moesten nadenken van
meneer pastoor over enkele maatschappelijke stellingen,
versierden ze de tafel met mooie tekeningen, druifjes, kaas en
natuurlijk hun broden. Het brood werd rijkelijk gedeeld, de
hapjes en drankjes werden vlot gegeten en gedronken.
Het was een mooie afsluiter van een hele leuke dag! En nu in
rechte lijn naar 8 juni…
Dat worden nog enkele spannende weken!
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Bjarne is zijn jas kwijt…

Bjarne is op zoek naar zijn zwarte jas met grijze kap, twee witte randjes aan
de mauwen en aan de onderkant van de jas.

Toeval… Mijmering…

Al duizenden jaren kijken mensen over heel de
wereld vol verwondering naar het leven.
Het kan allemaal toch geen toeval zijn.
Alles is té mooi om zomaar te zijn, te precies, te
toverachtig juist.
Ook Albert Einstein, pas nog eens in het nieuws
verschenen wegens het nu kunnen fotograferen van
die zwarte gaten waar hij al over buurtte met
wetenschappers uit zijn tijd, zei ooit:

“Als dit universum
in miljoenvoudige orde en precisie
het resultaat van blind toeval zou zijn,
dan is dat net zo geloofwaardig als
wanneer een drukkerij explodeert
en alle druklettertjes weer op de grond terechtkomen
in de voltooide en foutloze vorm
van het woordenboek.”
Een toverwoord van de wetenschap is ‘toeval’. We zijn toevallig ontstaan uit toevallige combinaties van
levensdeeltjes, een chemisch natuurkundig toeval in de juiste tijd op de juiste plaats enz.
Alle religies op de wereld vertellen via verhalen hoe mooi en prachtig de wereld is.
Misschien is het geen toeval dat jij bent wie je bent. Dat jij leeft zoals je leeft. Dat jij droomt zoals je droomt. Dat je
doet zoals je doet. Dat je voelt zoals jij voelt. Dan je denkt en voelt…
Misschien dat dit allemaal een thuis vindt in een ‘miljoenvoudige orde en precisie’…
Ik blijf vol verwondering leven!
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Fluohesjesnieuws…
Onze fluomama
Liesje en nonkelfluo
Tom vonden dat we
toch beter moeten
kunnen. 85 % van de
kinderen droegen
een fluohesje.
Ook als het mooi weer is en het zonnetje schijnt,
is het goed om een fluohesje te dragen!
Kinderen die een fietshelm dragen vinden we
ook cool!

IEDEREEN MAG (MOET) GEZIEN
WORDEN.

Jeugdsternieuws…
Vrijdag 3 mei

is het onze eerste infoavond over het kamp.
Alle mama's en papa's die nog met vragen zitten of gewoon de
praktische kant nog eens mee willen overlopen zijn welkom om 19u
aan onze lokalen.
Kan je er vrijdag niet bij zijn? Dan is er vrijdag 30 juni nog een
tweede infoavond waarop we alle zaken nog een keertje herhalen.
Aarzel zeker niet om te komen en eventueel nog vragen te stellen
moesten die er zijn!
Zaterdag 25 mei gaan we ook dit jaar weer zwemmen in Lago de
Meerminnen in Beveren.
Vergeet de kindjes zeker niet in te schrijven want vol = vol. Vergis
jullie ook niet met de datum, we gaan dit jaar wel degelijk op een
ZATERDAG.
Groetjes,
De leiding
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Cakeverkoop

Cakeverkoop
op woensdag 8 mei
voor
MOEDERDAG,
ten voordele van onze school.

JULLIE KUNNEN NOG STEEDS EEN CAKE KOPEN.
Zie bestelstrook achteraan.
DANKJEWEL ALVAST!
Enkele foto’s van bakkers is spe. Wie weet…
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Sterboskermis

Zie de affiche op de volgende pagina.
VOLGEND WEEKEND!!!
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Enkele foto’s van de fietssportdag van het eerste en tweede leerjaar.

Allemaal kampioenen! Misschien dat er ook zo eentje meefietst zoals in het onderstaand gedicht.

Mathieu van der Poel
Hij is uit een erkende stam ontsproten
Zijn ouders noemden hem terecht Mattieu
Omdat het vol en zuiver rijmt op Dieu
Een wielergod lag in het zoon besloten
Zo’n kampioen als hij is, is er geen
Een Poulidor en Van der Poel in een.
Frits Criens
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Zet de Pet op tegen Kanker! (herhaling vorige nieuwsbrief)
“Zet jij ook de Pet op tegen Kanker? Cool! Want door een Petpakket te kopen en je eigen pet te pimpen
zorg jij er mee voor dat kinderen met kanker deze zomer een mega kamp beleven?
De Petpakketten worden verkocht bij Colruyt, Bio-Planet, DreamLand, OKay, Spar, JBC en Standaard
Boekhandel. Een Petpakket kost 8 euro en bevat een beirecoole kinderpet en badges in verschillende
vormen. Verzin je eigen creatie en zet solidair de Pet op tegen Kanker. Maak zeker ook een Pet-selfie en
verspreid deze met de hashtag #depetop.
"De Pet op tegen Kanker 2019" wordt op Ketnet gelanceerd op zondag 5 mei in het
zondagochtendprogramma Kingsize Live. Dat wordt meteen ook de première van de campagneclip die
De KetnetBand voor deze actie gemaakt heeft. Vanaf dan zullen Ketnet en ketnet.be in het teken staan
van de campagne, met een heuse "Petnetdag" op vrijdag 24 mei. Dan roepen we alle kinderen op om
met een gepimpte pet naar school te gaan en solidair de pet op te zetten tegen kanker! “

Vormsel
Dit weekend krijgen de vormelingen hun vormsel en wordt er gefeest.
Ook kinderen die hun vormsel niet doen, verdienen natuurlijk ook een feest.
Proficiat allemaal en genieten!

Tot een volgende keer,
meester Luc

Hierna vind je een bestelformulier om eventueel een cake te kopen.
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Beste ouders, grootouders en sympathisanten,
We willen het feest van Moederdag, dat we thuis
vieren op zondag 12 mei, extra in de verf zetten met
een cakeverkoop. Een cake voor alle moeders, oma’s
en moekes.
Twee vliegen in één klap: samen moeder vieren én de
school steunen!
We hopen dat onze bakker heel wat werk krijgt om al
het lekkers uit de oven te halen…
Dankbare groeten,
Kinderen en juffen en meesters.

(Onderstaand strookje aan de school bezorgen (via email, via een kind …)
dit op maandag 6 mei.)

 -------------------------------------------------------Familie : ……….………………………………………..……………………… , adres ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
bestellen …….. gewone cake(s) / ……. chocoladecake(s) (aan de prijs van € 5 per cake).
Het geld, nl. ………… euro in totaal, wordt bezorgd op het secretariaat.
O Op woensdag 8 mei worden de cakes graag thuis bezorgd.
O Op woensdag 8 mei om 12.00 u komen we zelf de cakes afhalen op het secretariaat.
O Onze zoon of dochter neemt het aantal cakes op woensdag 8 mei zelf mee naar huis . Ze zorgen zelf voor een rugzakje om de cakes
in op te bergen.
O Op woensdag 8 mei om 12.00 u komen we zelf de cakes afhalen in de klas van ons oudste kind.
Handtekening:
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