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Eerstesteenlegging!
Vrijdag 24 oktober!
Regendruppels? Dit kon toch
niet? Het zou toch een
mooie dag worden?
De eerstesteenlegging van
onze nieuwe school hebben
we opgebouwd rond enkele
symbolen: een unieke
‘steen’ voor iedereen en
voor elke klas en de voetafdruk van het kind met de
kleinste en grootste voet die
nu bij ons school lopen.
Mevrouw Mieke Van Hecke
versterkte dit nog met haar
inspirerende boodschap.

Een unieke steen voor
iedereen, voor elke klas
Iedere steen is uniek, iedere
mens is uniek. Met stenen
bouwen we stevige muren.
Mensen, ook kinderen,
kunnen een steunende steen
zijn voor elkaar. Om ons
daaraan te herinneren zal
deze blokkenmuur met alle
namen in de nieuwe vleugel
opgehangen worden.
De kleinste en grootste voet
Kinderen in een basisschool
maken een enorme evolue
door. Op onze school willen

 Op weg naar de plaats van het gebeuren, de werken inspecteren, even wachten...

de grootste voet van Emma... ...de kleinste voet van Bap$ste, 

wij hen helpen en begeleiden
om te groeien van peuter tot
ener. Deze eeuwige stap
van een kleine en grote voet,
omringd met de klasstenen
toont de kinderen dat dit in
onze open en zorgzame
school in een warme en
veilige omgeving kan.
En jawel, het werd een
mooie onvergetelijke dag!
De kinderen waren prachg,
zongen enthousiast,
luisterden met aandacht.
En zelfs de regen stopte...

...een woordje van Romane en Wies… 

...iedereen een blokje, elke klas een steen... 

 … na het zingen van het jaarthemalied, de inspirerende boodschap van Mieke Van Hecke...
...terug naar de klas..

… met deze steen die straks op de nieuwe speelplaats komt …
… en onze blokkenmuur met alle namen die in het nieuw gebouw komt!

Alle foto’s vindt u op onze website www.basisschoolzomergem.be  Klassen  Algemene ac$viteiten

Oktober door de ogen
van onze kinderen

Senne Van Zele, 2B

November?
De kelderverdieping en de put voor de li, zijn klaar.
In november zullen de fundamenten voor het volledige
gebouw gegoten worden en zullen we de bouwvakkers
terug boven de grond zien.

