Er moeten mensen zijn die zonnen aansteken
Voordat de wereld verregent
Mensen die zomervliegers oplaten
Als ’t ijzig wintert
En die confetti strooien tussen de sneeuwvlokken
Die mensen moeten er zijn
Er moeten mensen zijn die aan de uitgang van ’t kerkhof ijsjes verkopen
En op de puinhopen mondharmonica spelen
Er moeten mensen zijn die op een stoel gaan staan
Om sterren op te hangen in de mist
Die lente maken van gevallen bladeren
En van gevallen schaduw licht
Er moeten mensen zijn die ons verwarmen
En die in een wolkeloze hemel
Toch in de wolken zijn
Zo hoog
Ze springen touwtje langs de regenboog
Als iemand heeft gezegd:
Kom maar in m’n armen
Bij dat soort mensen wil ik horen:
Die op het tuinfeest in de regen dansen
Ook als de muzikanten al naar huis zijn gegaan

Dialoog
Dialoog is een bijeenkomst tussen ouders, directie en beleidsmedewerkers van school.
Hierin wordt ruimte gecreëerd voor bezorgdheden van ouders. Telkens wordt
een onderwerp grondig besproken. Het onderwerp wordt op de bijeenkomst gekozen door de aanwezigen
(geen vooraf gepland onderwerp). Dit schooljaar worden er 5 Dialoog-bijeenkomsten georganiseerd.
De volgende Dialoog gaat door op woensdag 10/2 van 9u tot 11u.
Inloggen kan via deze code voor de meeting in de ochtend: https://meet.google.com/wjh-ojqo-iyp

Er moeten mensen zijn die op het grijze asfalt
In grote witte letters ‘liefde’ verven
Mensen die namen kerven in een boom vol rijpe vruchten
Omdat er zoveel anderen zijn die voor de vlinders vluchten
En stenen gooien naar ’t lenteblauw
Omdat ze bang zijn voor de bloemen
En bang zijn voor ik hou van jou
Ja, er moeten mensen zijn met tranen als zilveren kralen
Die stralen in het donker
En de morgen groeten
Als het daglicht binnenkomt op kousenvoeten
Weet je, er moeten mensen zijn die bellen blazen
En weten van geen tijd
Die zich kinderlijk verbazen
Over iets wat barst van mooiigheid
Ze roepen van de daken dat er liefde is en wonder
Als al die anderen schreeuwen: alles heeft geen zin
Dan blijven zij roepen: nee, de wereld gaat niet onder
En zij zien in ieder einde weer een nieuw begin

We vinden het nog altijd heel jammer dat we jullie nog steeds niet op school kunnen ontvangen en een
koffietjes aanbieden. We hopen dat we jullie via deze weg toch online kunnen ontmoeten en dat het even
gezellig wordt als de vorige keer.

De favella’s, door L1

Zij zijn een beetje clown
Eerst het hart en dan het verstand
En ze schrijven met hun paraplu ‘i love you’ in het zand
Omdat ze zo gigantisch in het leven opgaan
En vallen en vallen en vallen en opstaan
Bij dat soort mensen wil ik horen:
Die op het tuinfeest in de regen blijven dansen
Ook als de muzikanten al naar huis zijn gegaan

De muziek gaat door

-Toon Hermans-

Hartelijke groeten van het ganse schoolteam
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De helft van het schooljaar is ondertussen voorbij. Je gelooft het niet, maar zelfs in deze
bizarre tijden vliegt de tijd.

L5-L6:
8u30-1010:
grappling tornooi
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Beste ouders

Het gemis wordt er niet minder door: we missen ouders op de speelplaats, jullie feedback en
schouderklopjes, samen een koffietje drinken, ons Albertbuffet, het schoolfeest…
Deze zaken gaven ons schooltje de warme familiale sfeer waar we zo van houden.

18

19

20 21

De oudercontacten zijn achter de rug. We willen jullie bedanken om online bereikbaar te zijn.
We beseffen dat het voor de leerkrachten heel veel energie vroeg om iedereen te bereiken.
Dank aan de collega’s en aan jullie om hier tijd voor vrij te maken!
We hebben een mooi corona-proof alternatief gevonden om het contact tussen ouders en
school niet te laten verwateren. 10 februari staat er opnieuw een “Dialoog”
(contactmoment online) gepland. In het Krantje vinden jullie meer info en een QR-code om
deel te nemen. Hopelijk wordt het even gezellig als de vorige keer.
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13u30-16u00:
CLB aanwezig
op school
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We blijven wel een onzeker gevoel over de toekomst hebben, samen met alle andere Belgen.
Wat brengt de dag van morgen? Wanneer mogen we weer knuffelen? Komt er een derde
golf? Volgens de laatste richtlijnen zal bij een besmetting op de mondmaskerplicht voor het
vijfde en zesde leerjaar verplicht worden. We houden jullie over alles op de hoogte. Check
regelmatig de boekentas van je kind, de Whatapp groepen en onze website.
Maar ook in ons schooltje staat de tijd niet stil: we werken volop aan een leesbeleid en een
visie op lezen (zie meer info binnenin het Krantje), Kunstkuur draait op volle toeren
(FOTO’S BINNENIN HET KRANTJE), de poëzieweek begint te leven, we werken, samen
met de pedagogische begeleiding, aan Oriëntatie op de Wereld en thematisch werken in de
kleuterschool, we evalueren onze middagtoezichten, ons zorgbeleid en zorgondersteuning in
de klassen wordt bijgestuurd ….
We wensen iedereen de komende tijd veel moed en hoop op betere tijden!
Eddie en Eva

