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PASTORAAL 

 

 

DECEMBER 

HAIYAN 
Samen met Eljo Balikbayan  

Box uit Erpe-Mere zijn enkele van onze ouders gestart met  het inzamelen van 
goederen (tot 24 november) Eljo Balikbayan Box verstuurt 1 gratis container 
met goederen naar het getroffen gebied. Hiervoor kunnen zij alle hulp gebrui-
ken om zoveel mogelijk in te zamelen. 

Financiële giften om extra containers te sturen zijn ook steeds welkom , het 

verzenden van 1 container kost +- € 2000. Deze giften kunnen via Eljo Balik-

bayan Box op  rekeningnummer BE58 7775 9726 8179 met vermelding Haiyan 
worden gestort. 
Onze school en ouderraad engageren zich om een deel van hun opbrengst 
eetfestijn en verkoop kerstkaarten aan deze actie af te staan! 

God.  

Dat wij Uw liefde herkennen mogen in de ogen van een mensenkind als wij: 

het stille licht van Bethlehem weerspiegeld in een gelaat. 

Dat de hoop en de droom standhoudt voor vluchtelingen, voor lijdende men-

sen, voor armen en voor onszelf.  

Dan zal het een zalig en gezegd Kerstfeest zijn. 

Proficiat aan de ouders van: 

* Oskar en Kamiel, broertjes voor Hannes (blauw) 

* Yara, zusje voor Tiana (groen) 

Onze oprechte deelneming aan: 

* Hanne Demil (groen) met het overlijden van haar grootvader Georges Piens 

* Ilse Van Impe met het overlijden van haar oom William De Vulder 

* Arezina De Ryck (2A) met het overlijden van haar peter Hector De Ryck 
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Maandkalender december 2013 

 

02/12: Sportklassen Klas 5 en 6 VM + NM te Denderhoutem 

03/12: Zwemmen NM Klas 4 

04/12: Stage Klas 2A  VM 

05/12: Medisch Onderzoek VCLB Klas 3, 1A en 1B VM op school 

05/12: Bib bezoek NM Klas 1A en 1B + Rugschool Klas 4 

06/12: Sportklassen Klas 5 en 6 VM + NM te Denderhoutem   

10/12: Zwemmen NM Klas 3 

11/12: Ouderraad 20.00 uur 

12/12: Medisch Onderzoek VCLB Klas 1A  VM op school 

13/12: Kerstactiviteit 18.30 uur 

17/12: Zwemmen NM Klas 3 

19/12: Oxfamverkoop VM Klas 6 

20/12: Laatste schooldag voor de kerstvakantie 

 

Kerstvakantie: 23 december 2013 - 03 januari 2014 

 

  

Bekijk onze nieuwe foto’s op onze website: 

 Sint     *   Opname Libelle-TV  

 Thema Afval     (3de kleuterklas + eerste leerjaar) 

Bekijk ook de blog van het eerste leerjaar A en B. 

Bekijk de laatste nieuwtjes onder de rubriek ‘Laatste Nieuws’ 

NIEUW OP DE WEBSITE 

Enkele initiatieven die we rond het thema Afval nemen zijn: 

* nieuwe vuilnisbakjes in klassen en gangen plaatsen zodat we kunnen 

sorteren 

* aanleren van een nieuw afvallied 

* een bezoek brengen aan het containerpark  

* een kunstwerk met afval maken 

MOS 


