Ze liepen langs de linde en de berk, langs de rozenstruik, knikten naar de egel die in zijn deuropening stond en
sloegen bij de braamstruik rechts af. ‘Je hebt zoveel soorten denken, eekhoorn,’ ging de mier verder, ‘daar heb
je geen weet van.’ Hij schraapte zijn keel. ‘Neem indenken. Ik kan me alles indenken.
Noem maar iets en ik denk het me meteen in. Eenzaamheid met honing. Vliegende oceanen.
De maan met keelpijn... Of uitdenken. Ik kan alles uitdenken wat ik maar wil.’
Hij keek even opzij naar de eekhoorn. ‘Nee, eekhoorn, denken heeft geen geheimen voor mij.’
Ze staken de open plek in het bos over, en liepen langs de eik. ‘En dan doordenken,’ ging de mier verder.
‚Ik kan verder doordenken dan tot oneindig. Of je het gelooft of niet. En terugdenken.
Weet je dat ik kan terugdenken tot vóór de eerste seconde?’ Hij keek weer even naar de eekhoorn.
Maar de eekhoorn keek naar de kamperfoelie die tussen de takken van de vuurdoorn bloeide, en naar de zwarte
specht die driftig op de stam van de eik roffelde. ‘En wat denk je van overdenken,’ zei de mier, ‘wat ik
allemaal niet overdenk... En toedenken. Ik kan iedereen alles wat mooi en lelijk is toedenken.
En dan heb ik het nog niet eens over wegdenken. Ik kan alles wegdenken. De zomer? Ik denk hem weg en ik
sta te rillen, eekhoorn. Koud! Koud! Of de tijd. We lopen altijd door en het blijft altijd vandaag, altijd nu, deze
seconde. Of ik denk de tor weg. De wereld zonder tor. Niets aan. Of de wereld zonder olifant.
Ik kan iedereen wegdenken. Iedereen!’
Hij zwaaide met een voorpoot in de lucht. Ze waren bij de wilg gekomen, aan de oever van de rivier. Daar
gingen ze in het gras zitten en leunden achterover. De zon was boven de bomen uit geklommen.
De mier zuchtte even en zei niets meer. Ze keken naar het glinsteren van het water en luisterden naar het
ruisen van de bladeren van de wilg en het zachte kabbelen van de golven. Toen draaide de eekhoorn zich naar
de mier toe en vroeg: ‘Kun je míj ook wegdenken, mier?’ ‘Jou?’ De mier sprong overeind, zweefde even
ondersteboven door de lucht en plofte op de grond neer. Hij bleef op zijn rug liggen en dacht heel diep na,
fronste alle rimpels die hij op zijn voorhoofd had, zwaaide met al zijn poten en voelsprieten en zei toen
zachtjes: ‘Nee, jou niet.’ ‘Ik jou ook niet,’ zei de eekhoorn. De mier draaide zich om en ging weer naast de
eekhoorn zitten. ‘Wij kunnen elkaar niet wegdenken,’ zei hij. ‘Alles kan. Maar dat niet.’
Daarna zeiden ze niets meer en keken naar het water, waaruit de karper af en toe verbaasd zijn kop
omhoogstak, om zich heen keek en weer verdween.

Graag willen we alle ouders bedanken die deelnamen aan onze ONLINE DIALOOG. Het deed ons
deugd om met jullie in gesprek te gaan. Er werden heel wat ideeën uitgewisseld. Uiteraard hopen we dat wij in
2021 opnieuw met ouders op onze school te kunnen vergaderen. Indien dit niet het geval zou zijn, organiseren
wij een volgende Online Dialoog in de maand februari. Samen met Saïda (OCB) denken wij verder na over
hoe wij onze ouderwerking verder kunnen verbeteren.

De huidige maatregelen in het onderwijs blijven zeker in de eerste twee weken na de kerstvakantie (dus tot en
met 15 januari 2021) van kracht. Indien er veranderingen zouden zijn tijdens de vakantie, hou onze website in
het oog.

www.sintalbertschool.com

We zijn dus genoodzaakt om het zwemmen nog even uit te stellen. We houden u op de hoogte!

Beste ouder(s), ben je van plan om op vakantie te vertrekken met of zonder je kind(eren)?
Mogen we dan vragen de richtlijnen goed te volgen. Zeker wanneer er gevraagd wordt om in quarantaine te
gaan. Kinderen die in quarantaine moeten, mogen niet naar school komen. Gelieve ons op de hoogte te
houden indien jij of je kind(eren) in quarantaine moeten.
Bedankt!

https://www.info-coronavirus.be/nl/reizen/

Zo zaten ze die dag bij elkaar. Ze voelden zich vredig en heel tevreden, of eigenlijk meer dan dat. Gelukkig.
Maar het was nóg meer dan dat. Ze wisten er geen woord voor te bedenken. Ze schoven dicht tegen elkaar
aan en dachten na. De dag ging voorbij en het werd avond. De maan kwam op en de eekhoorn en de mier
keken naar de zilveren schitteringen op het water, dat zachtjes tegen de oever vlak voor hun voeten klotste.
In de verte begon de nachtegaal te zingen, en niet ver van hen probeerde de kikker iets ingewikkelds te
kwaken, wat hij die dag had bedacht. Ze schoven nog iets dichter tegen elkaar aan en de eekhoorn zei:
‘Ik weet het. Dat woord is ja.’ ‘Ja,’ zei de mier, ‘dat woord is het. Ja. Laten we dat tegen elkaar zeggen.’
En ze zeiden ja tegen elkaar.
‚Ja.’
(uit: voor het geluk geboren. Toon Tellegen)

We zijn verheugd dat we met de VGC-subsidie voor ICT elke klas van de lagere school van een digitaal bord
konden voorzien. Vanaf december hebben we ook een voorraad van 20 tablets ter beschikking zodat een hele
klas online kan werken.

De oudercontacten van januari gaan dit schooljaar pas eind januari door omdat ze anders te snel volgen op de
vorige gesprekken in november. Het rapport wordt vooraf meegeven naar huis met uw kind(eren).

Hartelijke groeten van het ganse schoolteam
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We staan aan de vooravond van wellicht de meest ingetogen eindejaarsperiode.
Ik denk dat we allemaal wel het voorbije jaar willen heel wat zaken willen ‘wegdenken’, of opnieuw ‘overdenken’
of niet meer aan ‘terugdenken’. Of net wel?
We kozen daarom voor dit mooie verhaal van Toon Tellegen om met jullie te delen.
Het denkvermogen van de mens is vrij, creatief en oneindig. Wij willen jullie mooie dingen ‘toedenken’ in 2021,
een warm eindejaar, veel geluk en liefde met je naasten en een goede gezondheid.
Warme groet, het schoolteam, Eddie en Eva
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Het was een mooie dag in het begin van de herfst. De eekhoorn en de mier liepen door het bos. Het was nog
vroeg en er glinsterde dauw op de takken van het struikgewas, terwijl hoog in de populier de lijster zong.
De mier had het over denken. ‘Ik kan alles denken, eekhoorn, alles wat ik maar wil,’ zei hij.
De eekhoorn zei niets. ‘Noem maar iets wat ik niet kan denken,’ zei de mier en hij keek naar de eekhoorn.
Maar de eekhoorn keek voor zich, snoof de geur van hars en seringen in zich op en kneep zijn ogen telkens
even dicht. ‘Dat jij heel groot bent,’ ging de mier verder, ‘en dat de olifant tegen je op klimt en boven op je
hoofd een pirouette maakt en dan “Hola!” roept en langs jou naar beneden valt: denk je dat ik dat niet kan
denken? Ach... dat denk ik zo! Of dat je heel klein bent en op mijn achterhoofd zit? Wat doe je nou?
Je kriebelt! En dat je je langs mijn hals naar beneden laat zakken en verdwaalt en ten einde raad maar naar
voren kruipt tot op het puntje van een van mijn voelsprieten... hier... vlak voor mijn ogen...?
Daar draai ik mijn hand niet voor om, dat denk ik allemaal met het grootste gemak.’

