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Bouwen op elkaar,
bouwen op Jezus.
Ons jaarthema ‘Stap voor
stap, steen voor steen’
verwijst uiteraard naar de
vele ‘echte’ stenen waarmee
dit schooljaar op onze school
gewerkt wordt. Iedereen die
voorbij komt, kan zien hoe
de werkmannen deskundig
met deze stenen onze
nieuwe school bouwen. De
kinderen staan vanuit de
gang enthousiast te
supporteren. Deze maand
bekijken we door de ogen
van het 3de leerjaar hoe het
nieuwe gebouw vorm krijgt .
Niet alleen wij mensen
bouwen een school. Ook de
Heer bouwt Zijn school. Een
school waarvan wij de
stenen mogen zijn, een
school waar voor iedereen
een plekje is. Ook deze
betekenis van bouwen willen
we onze kinderen dit jaar
meegeven.
Op de eerstesteenlegging
drukten we dit symbolisch
uit met onze blokkenmuur.
Elk kind dat dit schooljaar bij
ons school loopt, ontvangt
een blok met zijn/haar naam
in zijn/haar kleur. Deze
blokkenmuur zal een
plaatsje krijgen in de nieuwe
vleugel van de school.

Hij zal er ons steeds aan
herinneren hoe uniek ieder
van ons is en hoe sterk we
samen zijn. Hij leert ons hoe
iedereen een steun kan zijn
voor een ander op mooie
momenten én als het even
moeilijker is en wat we
kunnen bereiken als we
samen alles dragen.
Want dragen die eenvoudige
stenen niet samen de
loodzware gewelven?
Voor het feest van Lichtmis
brachten we onze stenen
mee naar de kerk. We
vroegen aan Jezus om ons te
helpen om steeds te bouwen
aan de liefde voor elkaar en
elkaar elke dag opnieuw
graag te zien.
We leerden dat als we zorg
dragen voor elkaar, eerlijk
en rechtvaardig zijn, we licht
kunnen zijn voor elkaar.
Rond de tafel van de Heer
mochten we samen feesten
om het Licht in ons leven,
om het leven van elk kind
dat ons wordt toevertrouwd.
Dankbaar nemen we deze
bouwstenen mee naar onze
school.
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Januari:
de bouwwerken gaan door…
Een verslag door Eline De Clercq en Julie Maroy uit 3C

Februari?
Als het weer geen spelbreker speelt, metst de metselaar de buitengevel.
Dan krijgen we pas echt een goed idee hoe de nieuwe vleugel er straks zal
uitzien. We zijn alvast benieuwd!

