
 

 

01-01: Gelukkig Nieuwjaar! 
07-01: Welkom nieuwe kleuters! 

14-01: Alles met de bal voor 4L om 12.45u. in Stekene 

15-01: Bespreking ION leerlingen 

16-01: 19.30u. Infomoment rond groene speelplaats 

17-01: MDO  

18-01: zwemmen 1-2-3 en 3K-4 

21-01: filmvoorstelling voor 2K en 3K 9.30u. Siniscoop 

22-01: MDO     

23-01: Bouwvergadering 

24-01: pv 

25-01: rapport 3  - CLB in 6L voor voorstelling secundair onderwijs 

29-01: werkgroep vergadering MOS 

tel direc�e: 03 7797668 

Juf Helga: 0474503976 

Meester Marc: 0473698055 

Hartelijk dank aan alle medewerkers 

en bezoekers van de kerstmarkt!  

Het was koud, maar dat bele�e ons niet 

om met veel enthousiasme  te knutselen 

en te zingen. Het kerstkoor genoot van de 

aandacht en bracht een prach�ge voor-

stelling!  Ouders en grootouders vonden 

de weg naar  de pannenkoeken en de bar. 

Er heerste een aangename sfeer. 

Bedankt voor jullie bezoek! 

Hartelijk dank aan alle mensen die ook dit jaar 

weer wijn, cava of Porto verkochten en kochten. 

Het totaaloverzicht krijgen we op de vergadering 

van het oudercomité, maar we kunnen nu toch al 

van een succes spreken.  De kas van het bouw-

fonds is weer wat aangevuld!  

Merci! 



 

 

Een vaste activiteit in december is: aandacht voor de 80+ers in de Hellestraat. 

Op vrijdag 14 december gingen alle kinderen van de school kerstliedjes zingen bij de mensen van onze 

parochie Hellestraat. Ze haalden meer dan €800 op; een mooi bedrag om te besteden aan kerstpakjes! 

Een opdracht voor onze zesdeklassers:  

 alle 80+ers een bezoekje brengen, een babbeltje slaan met deze mensen,  kerstwensen overbrengen, 

een kerstlied zingen en een pakje bezorgen! 

 

Een hele klus want er zijn meer dan 120 80+ers!  

Boeiend en heel aangenaam voor alle partijen.  De 80+ers kijken er elk jaar naar uit! 

 

 

Op 18 december kregen de leerlingen van het 6de leerjaar informa�e rond de werking van VZW De Olijf. 2 mede-

werkers  kwamen vertellen over de hulp die de VZW verscha� aan kansarme gezinnen in Stekene. In spelvorm on-

dervonden ze  hoe het is om met een beperkt budget rond te komen. In aanslui�ng verkochten de zesdeklassers 

cake ten voordele van de VZW. Ze haalden €370 op! De Olijf was zeer blij met dit mooie bedrag. Het wordt zeker 

nu�g besteed! Bedankt zesdeklassers, bedankt iedereen die cake kocht! 

 

 

De VZW stelt zich tot doel morele en materiële steun te verlenen aan 

kansarmen te Stekene door het bieden van een ontmoe�ngsruimte, 

door voedselondersteuning te voorzien en door het bieden van aange-

paste vormingsdagen of –sessies. 

 

 

 

De ouders van de leerlingen van het eerste leerjaar worden op het oudercontact verwacht op woensdag 23 of donderdag 24 

januari. Zij krijgen hiervoor nog een aparte uitnodiging. 

Een broertje voor Elias (Elfen) en Lucas (Pieternellen)

Van Gaever! 

Van harte proficiat voor de hele familie en veel geluk 

gewenst! 



Wijsheid 

Met hoge hakken lijk je groter,                               

in je pantoffels thuis,                                                 

met gympen spor�ef,                                                    

op slippers relaxed,                                                                

op sandalen vrolijk,                                                

met je gummielaarzen groenlievend,                                            

op s�le�o’s hemels sexy.                                                

Maar ik heb je nog het liefst ongeschoeid               

en op blote voeten.                                                              

Zo helemaal jezelf, da’s pas wijs.                                   

Iesja  

“Mijn oma was een wijze vrouw.”                                                          

“Zel�ennis is het begin van alle wijsheid.”                                                                 

“Mijn grootoom had niet lang gestudeerd, maar hij was een 

diepzinnig en wijs man.”                                                                                  

“Die kerel denkt dat hij de wijsheid in pacht hee�.”  

Vele culturen dragen wijze mensen op handen.                                               

In het oude stadscentrum van Constan�nopel staat de Hagia 

Sophia of Heilige Wijsheid.                                                                                

Sapere, het La�jnse werkwoord voor wijs zijn, hee� als eerste 

betekenis: proeven, smaken.   

                                                                                                                           

Wijsheid hee� dus blijkbaar te maken                                                             

met wikken en wegen,                                                                                       

met inzicht en onderscheidingsvermogen,                                                           

met intuï�e en aanvoelen,                                                                                  

met een verfijnd geweten,                                                                                

voorzich�gheid en oprechtheid.  

Je bouwt wijsheid op door levenservaring.                                        

Je kan leren van wat je meemaakt in je leven, van wat je leest 

en ziet, van wat anderen je vertellen en voorleven.   

Een filosoof is le�erlijk iemand die de wijsheid lie�ee�.                 

De grote Griekse denker Aristoteles zei:                                                            

Verwondering is het begin van alle wijsheid.”                                                       

En: “Een wijze man vraagt en reflecteert.”                                                                    

Wijsheid is een wegwijzer naar ongebaande wegen.                                            

Op blote voeten gaan we voorzich�g op weg.                                                    

Stap je mee op verkenning?  






