THEMAVERGADERING VOOR OUDERS: SCHONE LUCHT.
-15 maart om 8u45

Net zoals de klimaatverandering is luchtvervuiling een actueel item. In maart 2018 zorgde een uitzending van
Pano (VRT) voor commotie, toen bleek dat de luchtkwaliteit in de buurt van Maria Boodschap, de lagere
school in de Dansaertwijk, beneden alle aanvaarde peilen was. Onderzoekers vonden zelfs roetdeeltjes terug in
de urine van de schoolkinderen! Enkele dagen na de uitzending kwamen de kinderen, mama's en papa's van
Maria Boodschap een eerste keer op straat. De weken nadien volgden steeds meer scholen hun voorbeeld. De
actie werd "Filter Café Filtré" gedoopt.
Ook onze school nam vorig jaar deel aan deze actie.
Wil je graag weten wat het effect van luchtvervuiling is op de gezondheid van onze kinderen? En wat nu eigenlijk
het verschil is tussen dieselroet, fijn stof en stikstof?
Op 15 maart om 8u45 geven niet een, twee maar drie huisartsen uit Molenbeek een presentatie op onze school
(in de Muzekapel) over de gevolgen van luchtvervuiling voor de gezondheid: Servaas Van Eeckhoudt
(Wijkgezondheidscentrum De Brug), Hanne Bosselaers en Patricia Palacios (beiden van
Wijkgezondheidscentrum Le Renfort, Geneeskunde voor het Volk).

 Donderdag 28 maart is er een infomoment over de openluchtklassen voorzien.
Deze zal doorgaan van 16u00 tot 17u00 in de Muze-kapel.
 Dinsdag 26 maart om 16u00 is er voor de ouders van de 3 de kleuterklas een infomoment over schoolrijpheid.
 Wij zouden graag alle mensen die zich belangeloos hebben ingezet voor het schoolfeest ontzettend willen
bedanken:


Zij die ons verwend hebben met lekkere wafels, pannenkoeken en hotdogs.



Zij die onze glazen gevuld hebben en zij die ze nadien weer hebben afgewassen.



Zij die de spelletjes hebben georganiseerd en zij die er de kinderen geholpen hebben.



Zij die ervoor gezorgd hebben dat de muziekinstallatie weer tiptop in orde was.



Zij die geholpen hebben met het klaarzetten en het opruimen.

 Ook een bloemetje voor onze talrijke vrijwilligers die onze school dit jaar rijker is geworden. Van 23 februari tot 3
maart is het de week van de vrijwilligers en wij willen hen dan ook nog eens bedanken voor hun inzet voor onze
school!

Het 5de en 6de leerjaar mochten tijdens Flirt Flamand hun krantje,
dat ze vorige maand in het ABC-huis gemaakt hadden, hoogstpersoonlijk gaan voorstellen aan
niemand minder dan Vlaams minister Sven Gatz en koningin Mathilde.

Schoolfeest
verwondering

Een unieke ervaring!

Hartelijke groeten van het ganse schoolteam
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Sint-Jans Molenbeek, maart 2019

L1+L2+L3:
10u25-12u00:
zwemmen

Beste ouders en naasten,

K3:
13u30–15u00:
Bib

Onze school opteerde dit jaar voor een winterschoolfeest, alhoewel deze 23ste februari toch eerder als een
lenteschoolfeest herinnerd zal worden: wat waren de vroege zonnestralen welkom!
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vormingen inzake filosoferen met kinderen. Ons team wil die draad graag terug oppikken, omdat goed onderwijs

L4+L5+L6:
10u25-12u00:
zwemmen

hand in hand samengaat met filosoferen. Filosoferen houdt kritisch nadenken en spelen met ideeën en fantasie in
via de kracht van taal. Filosoferen verruimt; het opent perspectieven. En aan de basis van filosofie ligt de
verwondering.

15u00-17u00:
vergadering
Solibert

L3: 13u3014u20:
openklas

Sint-Albert wil zich graag herprofileren als een filosofische school. Enkele jaren terug genoten alle leerkrachten

Zich verwonderen opent de deur naar het stellen van vragen. Verwondering, verwarring, verbijstering, deze
gevoelens plaatsen ons voor raadsels. Raadsels waaruit bezinning, nieuwe ideeën en mogelijkheden kunnen
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L1+L2+L3:
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zwemmen

L6: 11u0012u00: Bib
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voortvloeien. Met ons schoolfeest wilden we heel graag een ode brengen aan de verwondering en de creativiteit die
ze kan opwekken.
De kinderen en leerkrachten gingen elk op hun manier met het thema ‘verwondering’ om. We konden genieten van
een show waarin de betrokkenheid tussen leerkrachten en leerlingen mooi te zien was. De inhoud van de shows
bouwde vaak voort uit de inspiraties van onze leerlingen.
Daarnaast was het, net zoals bij het Albertbuffet, hartverwarmend om de participatie tussen ouders, schoolteam en
andere betrokkenen te mogen ervaren. De vele vrijwilligers maakten een schoolfeest mogelijk waarin we elkaar
gezellig konden spreken met een (cocktail)glaasje en lekker ‘comfortfood’ (zoals wafels, pannenkoeken, ijsjes of
hotdogs). Ook de spelletjes brachten heel wat animo. Kinderen die dit mogen beleven, wat een geschenk.
Ons schoolfeest als ontmoetingsplaats. Het heeft me veel deugd gedaan: bedankt lieve allen!

Hartelijke groeten,

Als de activiteiten in het vet staan, dan zijn de ouders welkom in de klas of op school.

Sarah Vande Walle

