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Activiteiten voor de kinderen
Deze week gaan er verschillende klassen naar de
auteurslezingen in de bieb…
Ook theatervoorstellingen staan op het menu
en enkele klassen nemen deel aan
het trefbaltornooi!

wereld water dag

In 1992 werd door de Algemene Vergadering van de Verenigde
Naties een resolutie aangenomen om vanaf 1993 ieder jaar 22
maart tot 'Wereld Water Dag' uit te roepen. De lidstaten worden
opgeroepen op die dag de mondiale waterproblematiek bij een
breed publiek kenbaar te maken, dit middels het organiseren
van evenementen en het verspreiden van informatie over water.
Het doel van de Wereld Water Dag-campagne is het
bevorderen van het voorbereid zijn op rampen en het delen van
kennis op regionaal niveau en het vergroten van het publieke
bewustzijn over de diverse elementen van rampen die met

water te maken hebben. Het is eveneens de bedoeling
wereldwijd politieke en gemeenschapsacties ter voorkoming en
verminderingen van water gerelateerde rampen te inspireren,
opdat levens en bezittingen gered zouden kunnen worden.
Daarnaast moeten de acties die vanuit Wereld Water Dag
georganiseerd worden bijdragen aan de Millennium
Ontwikkelingsdoelstelling met betrekking tot het verminderen
van armoede en het bouwen aan duurzame ontwikkeling. Een
van de millenniumdoelstellingen is om het aantal mensen
zonder of met een tekort aan schoon drinkwater tot de helft te
reduceren.

Kofi Annan: "Water is essentieel voor alle leven. Toch hebben
miljoenen mensen in de wereld te kampen met watertekorten.
Jaarlijks sterven miljoenen kinderen aan door water
overgebrachte ziektes. En de armste landen in de wereld
worden geregeld geteisterd door droogte. Laten we ons op
Wereld Water Dag voornemen om meer te doen om alle
mensen in de wereld toegang te verschaffen tot veilig en zuiver
water."

En hier even bij stilstaan paste perfect in ons project
“Pallieter bruist!”

Belangrijke mededeling
We krijgen nog altijd veel telefoontjes door de dag met de
vraag om de psychologe, pedagoge te spreken.
Deze mensen zijn natuurlijk therapeutisch met kinderen bezig
en kunnen niet constant aan de telefoon geroepen worden.
Gelieve daarom contact op te nemen tussen 10.40 en 11.15
uur of na 15.00 uur .
Wij noteren uiteraard jullie telefoonnummer en laten onze
mensen terugbellen. Dank voor jullie begrip.

Maartse buien en aprilse grillen komen als ze willen…
Maar wij hopen op toch een warm zonnetje zo stilletjes
aan…
Fijne werkweek

