
We denken wel eens: 

je ergens welkom voelen  

hee� niets met bakstenen te maken,  

het gaat niet over luxe, 

niet over geld of rijkdom. 

 

Dat is waar. 

Het gaat over de mensen, 

mensen met een open hart, 

bij wie je warmte en rust kan vinden. 

Welkom zijn is mogen zijn wie je bent, 

je aanvaard voelen  

en kunnen groeien. 

Het gaat over een plek  

om thuis te komen. 

 

Maar ik vraag jou… 

Hoe maak je een warm nest 

in een huis dat koud en voch#g is? 

Hoe kom je tot rust 

als zorgen en angst aan je vreten? 

Hoe kan je jezelf ontplooien 

als je omringd wordt door conflict? 

Hoe kan je je ergens thuis voelen 

als je niet eens een huis hebt? 

 

Het dak boven je hoofd 

zegt veel over de kansen die je krijgt. 

 

Als mensen niet  

menswaardig kunnen wonen, 

is dat dikwijls 

omdat ze echt niet welkom zijn 

in onze samenleving. 

We maken gewoon geen plaats voor hen. 

 

Hadewijch van Hove 

Basisschool Sint-Martinus schooljaar 2020-2021 
december Lezen is dromen met je ogen openMartinusSprokkel   

Medeleven 

Aan de familie van Asya Canli 

(Nest) bij het overlijden van 

haar oma. 

 

Te noteren data 

Woensdag 2 december 

pedagogische studiedag 

(kinderen hebben geen school) 

 

Donderdag 3 december 

schoolfotograaf voor kinderen 

die afwezig waren op vrijdag 

27/11 

 

Van maandag 21 december tot 

en met zondag 3 januari 

kerstvakan$e 

 

Sinterklaasfeest  

Ook de Sint en zijn pieten houden rekening 

met de coronamaatregelen.  

 

Wij verzamelen weer voedselpakke!en… 

Tijdens deze advent steunen we opnieuw 

Welzijnschakels. Zij verdelen op kerstavond 

voedselpakke*en bij zo’n 50 gezinnen in 

Zomergem die het niet zo breed hebben.  

Elk jaar kunnen zij bij ons heel wat 

pakke*en ophalen. We hopen ook nu op 

uw steun te mogen rekenen. U kan 

voedingswaren meegeven met uw kind 

naar school vanaf nu tot en met dinsdag 

15 december. De voeding mag natuurlijk 

niet kunnen bederven. Het gaat dus om 

verpakkingen zoals voedsel in blik, koffie, 

peperkoek, koeken, rijst, spaghe4, suiker… 

Alvast dank om mee te helpen aan een 

warme kerst voor iedereen!  

Iedereen hee8 recht op een kwaliteitsvolle en betaalbare woning.  

Voor 1 op 5 gezinnen in Vlaanderen is goed wonen onbetaalbaar. En dat is onaanvaardbaar!  

In Vlaanderen staan 153.910 mensen op de wachtlijst voor een sociale woning. Zij hebben een laag inkomen en voldoen aan 

alle voorwaarden maar er zijn té weinig sociale woningen.  

De private huurmarkt discrimineert mensen in armoede. Op basis van a=omst, maar ook op basis van inkomen en statuut.  

Meer dan de hel8 van de private huurders gee8 meer dan één derde van zijn inkomen aan huur. Te hoge huur en te laag 

inkomen betekent dat er te weinig overblij8 voor andere basisbehoe8en.  

Ook de slechte kwaliteit van de woning baart zorgen. Dit hee8 impact op de fysieke en psychische gezondheid van de 

bewoners. 

Te klein wonen is een andere zorg. Volwassenen en kinderen hebben geen privacy of ruimte voor schoolwerk.  

Redenen genoeg om deze problema$ek in de kijker te ze*en. 

Welzijnszorg doet dit o.a. met een pe$$e. Bouw mee aan de Hoogste Wolkenkrabber en onderteken de pe$$e op 

www.samentegenarmoede.be. 

Welzijnszorg in de advent: Wonen onbetaalbaar? Onaanvaardbaar! 

600 Kiwis*ckers gezocht! 

Nog tot 15 december mogen KIWI-s$ckers 

binnen gebracht worden. We sparen 

hiermee voor gra$s KIWI-ballen.  

 

FLITScampagne 

Bij de eerste onverwachte telling konden we 

483 stempels uitdelen. Kinderen die een 

fluohesje droegen telden voor één stempel. 

Wie daarbij ook nog met de fiets of te voet 

kwam, zorgde nog voor een extra stempel. 

We hopen bij de tweede onverwachte 

controle nog meer stempels te verzamelen.  

Kom dus zoveel mogelijk met de fiets of te 

voet naar school en vergeet zeker je 

fluohesje en eventueel fietshelm niet! 

U kunt alles volgen op een grote affiche in 

de gang van het secretariaat.  

 

 



Schoolkalender - december 2020 

Dag Kleuter Onderbouw (1ste, 2de en 3de lj) Bovenbouw (4de, 5de en 6de lj) 

Maandag 30/11/2020 Start Advent op school 

Adventsmoment 1 

Start Advent op school Start Advent op school 

Dinsdag 1/12/2020    

Woensdag 2/12/2020 Pedagogische studiedag Pedagogische studiedag Pedagogische studiedag 

Donderdag 3/12/2020 Dreef: Sinterklaasfeest 

Ronsele: oudercontact 

Sinterklaasfeest Sinterklaasfeest 

Vrijdag 4/12/2020 Ronsele: Sinterklaasfeest   

5/12/2020 + 6/12/2020    

Maandag 7/12/2020 Adventsmoment 2   

Dinsdag 8/12/2020    

Woensdag 9/12/2020    

Donderdag 10/12/2020    

Vrijdag 11/12/2020    

12/12/2020 + 13/12/2020    

Maandag 14/12/2020 Adventsmoment 3   

Dinsdag 15/12/2020    

Woensdag 16/12/2020    

Donderdag 17/12/2020 Ronsele: oudercontact   

Vrijdag 18/12/2020 KersLeest   

19/12/2020 + 20/12/2020    

Maandag 21/12/2020 Kerstvakan$e Kerstvakan$e Kerstvakan$e 

Dinsdag 22/12/2020 Kerstvakan$e Kerstvakan$e Kerstvakan$e 

Woensdag 23/12/2020 Kerstvakan$e Kerstvakan$e Kerstvakan$e 

Donderdag 24/12/2020 Kerstvakan$e Kerstvakan$e Kerstvakan$e 

Vrijdag 25/12/2020 Kerstmis Kerstmis Kerstmis 

26/12/2020 + 27/12/2020 Kerstvakan$e Kerstvakan$e Kerstvakan$e 

Maandag 28/12/2020 Kerstvakan$e Kerstvakan$e Kerstvakan$e 

Dinsdag 29/12/2020 Kerstvakan$e Kerstvakan$e Kerstvakan$e 

Woensdag 30/12/2020 Kerstvakan$e Kerstvakan$e Kerstvakan$e 

Donderdag 31/12/2020 Kerstvakan$e Kerstvakan$e Kerstvakan$e 


