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Vasten – veertigdagentijd : wereldwijd verbonden

In de veertigdagentijd, tijdens de Goede Week en met Pasen
voelen we ons solidair verbonden met mensen, die ondanks
de lente, hun kruisweg moeten gaan.
Het is de periode waarin we nadenken over : “verbinding”!
Opnieuw verbinden is van alle tijden… ook als het moeilijk
gaat. We spreken met elkaar, helpen elkaar, verzoenen,
denken constructief in het zoeken naar oplossingen bij
problemen of conflicten.
Het kunnen, durven en willen herstellen zorgt ervoor dat wat
verbroken is, terug wordt verbonden.
De bereidheid tot herstellen in een fijn gesprek geeft steeds
opnieuw toekomst!

Oekraïne

Bovenstaande woorden worden hier zeker betekenisvol.
Solidariteit is ingebed in wereldwijde verbondenheid.
De aarde is ons gemeenschappelijk huis. Wij mensen, zijn
één grote familie… via de media kunnen we nu volgen dat er
aan de andere kant van de planeet veel verdriet, pijn en angst
heerst…
Met al onze kinderen staan we daarom zeker stil bij het
onnoemelijke leed in Oekraïne. Niemand wil oorlog, ook wij
niet.
We wensen vrede voor iedereen, wij willen meebouwen aan
een gezonde planeet die alle mensen recht doet!
We willen ons steentje bijdragen zoals wij Pallieters dat
kunnen. Om de mensen uit Oekraïne te helpen organiseren
we een sponsorloop op het einde van deze maand, waarover
later meer!

Project : oog in oog met onze voorvaders

Waar komen wij vandaan ?
Deze periode gaan we heel ver terug in de tijd.
300 000 jaren geleden kwamen de eerste mensen aan in onze
streken… Wie waren ze , hoe leefden ze, hoe evolueerden
ze… en wat is dat “evolutie”. Hoe zijn wij dit allemaal te
weten gekomen? Draagt ons lichaam sporen uit het
verleden? Het wordt best een interessant en spannend
verhaal.
Mondmaskers
Zoals jullie weten staat de Covid-barometer op geel.
Dit betekent dat we geen mondmaskers meer op moeten.
Dit betekent ook een hele verademing voor kinderen en
leerkrachten.

Ook op de bus hoeven de maskertjes niet meer op.
Wel blijft het belangrijk dat kinderen die ziek zijn, sterk
verkouden enz… thuisblijven!

Maandag 14 maart : kinderraad
Op deze dag hebben de kinderen, die afgevaardigd zijn in de
klas, samen met meester Davy vergadering. Zij mogen hun
woordje doen, hun vraagjes stellen over het wel en wee op
onze school.
Het verslag kan je lezen in de volgende schoolkrant.

Nog een fijne werkweek…

