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Advent

Vandaag hebben we met ons allen de adventsperiode
geopend.
Hoopvol uitkijken naar
Als er geen hoop zou zijn, zouden we het onrecht dat overal
geschiedt niet meer aanklagen, we zouden er ons machteloos bij
neerleggen.
Als er geen hoop zou zijn, zou niemand reageren, zouden we geen
bergen meer verzetten… Als er geen hoop zou zijn, zouden we dan
nog iets hebben om naar uit te kijken ? Als er geen hoop zou zijn,
leggen we ons neer bij de dood, vergeten we dat liefde alles
overleeft.
Zou er nog leven zijn … Als er geen hoop meer was?
Advent : vier weken de tijd om samen te kiezen voor solidariteit,
verdraagzaamheid, vertrouwen in elkaar, geloven in een betere
wereld van verbondenheid! Hier steken we elke week een kaarsje
voor aan…
Zo gaan we samen op weg naar Kerstmis en hopen we op een
vredevolle en warme toekomst voor iedereen…

HOOP

Sociale media
Op dit moment merken we dat vele van onze kinderen helemaal fout
omgaan met GSM – verkeer en andere sociale media.
We vragen dan ook aan jullie ouders om toch echt te controleren
waar uw zoon en dochter mee bezig zijn. Dank u!

Sinterklaas en zwarte Piet

De heilige man brengt ons deze week een bezoek en dit belooft
spannend en gezellig te worden!
Vrijdag 06 december is het dus ook geen school !

Wintermarkt!

13 december grote wintermarkt in Pallieter… Het belooft heel
sfeervol en leuk te worden met tal van attracties…We hopen

uiteraard ook op vele bezoekers… De uitnodiging zit vandaag in de
agenda! De opbrengst van onze markt wordt gebruikt om de prijzen
van de schoolreizen te drukken en om nog andere extra activiteiten
voor onze kinderen te bekostigen….

Winter
Het is een stukje kouder. Gelieve de kinderen warm te kleden en
zeker een jas aan te doen…dankjewel!

Fijne werkweek….

