
 

 

01-02: zwemmen 1-2-3 en 3K-4     Het oudercomité bakt wafels in de namiddag! Welkom nieuwe kleuters! 

05-02: sport  in Stekene voor 5L 

07-02: Overleg met de gemeente  -  MDO gesprekken 

12-02: personeelsvergadering i.v.m. klimaatgezonde  speelplaatsen 15.45u.-19u. 

14-02: Wat na de basisschool? Info avond voor schoolverlaters in de Broederschool Stekene 

15-02: zwemmen 1-2-3 en 3K-4 

18-02: MDO 

20-02: Oudercomité 

21-02: MDO vm  pv 16u. 

25-02: Start zeeklas 5 en 6 in Blankenberge!   

Krokusvakantie van 2 maart tot en met 10 maart 2019! 

 

tel direc�e: 03 7797668 

Juf Helga: 0474503976 

Meester Marc: 0473698055 

 

 

 

Alle ouders met een kind in het vijfde of het zesde leerjaar dat volgend schooljaar start in het middelbaar, zijn uitgenodigd op 

14 februari in de Broederschool in Stekene. Het CLB  gee� om 19.30u. een uiteenze�ng over de nieuwe structuur in het se-

cundair onderwijs. Een aanrader!  Zeker welkom! Deze vergadering is alleen voor ouders, de leerlingen kregen deze uitleg al 

op school. 

 



 

Jij bent een oor Ik een oog                                      

ij een hand Hij een been                                                         

Iemand een hart Iemand een nier                           

Het volk is als een lichaam                                       

Onvolledig zonder oor, of been,                            

Onmogelijk met alleen maar ogen.                    

Wat een geluk dat jij bent zoals je bent.                            

En dat we daardoor zo goed bijeen passen                   

tot een wonderlijk                                                           

compleet divers func�oneel geheel.                                  

Iesja  

Verwante zolen                                                                                                        

Elke mens is een individu. Ieder mens is uniek.                                                               

Hij hee� een eigen persoonlijkheid en schrij� zijn eigen geschiedenis.              

Hij kreeg mogelijkheden en talenten mee. Ze vragen om ontplooiing:  

“Plus est en vous” zegt de gekende wapenspreuk van de 15de-eeuwse 

Lodewijk van Gruuthuse.  

Onderwijsmensen begeleiden het groeiproces van kinderen en jongeren. 

Ze geloven in de groeikracht van hun leerlingen.                                                 

Tegelijk werken ze ook gestadig aan hun eigen verdere ontwikkeling.   

Immers: “Wij leren niet voor de school, maar voor het leven.”                

Elke mens lee� in een netwerk van rela�es.                                                          

In het gezin, de familie, op school, met vrienden, hobbygenoten, in de 

bredere samenleving.                                                                                                  

Mensen groeien met én dankzij elkaar.                                                                               

Hoe kunnen we verschillen beleven als complementair en verrijkend?             

En ons tegelijk verbonden voelen in een breder kader                                                 

dat veiligheid én vrijheid biedt?                                                                              

Hoe gaan we in dialoog met anderen, ongeacht ieders levensovertuiging? 

Open spreken over dit thema kan best in beelden:                                               

een mozaïek, een wijnstok, een lichaam, een veelhoek, een vlag …                   

Op de cover staan “verwante zolen”                                                                             

als teken van uniciteit-in-verbondenheid.                                                                             

Trek je ook die schoenen aan en stap je mee?  



Droef nieuws bij enkele families op school. We melden het overlijden van  

Dhr. Herman Polfliet, overgrootvader van Diego Verheggen (6L), Xan�nio (4L), Maxim 

(2L), Yinthe (Elfen) en Yenne (Pieternellen); 

Dhr. Albert Van Hoeij, directeur van de  jongensschool in de Hellestraat  en later vurig 

verteller in onze lagere school over de tweede wereldoorlog, nonkel van juf Veerle 

Van Hoeij; 

Dhr. Norbert Heirweg, opa van Lande (6L) en Woudt (4L)Audenaert. 

 

Wij wensen de families veel sterkte bij dit afscheid en denken aan hen in ons gebed. 

 

 

 

 

 

16 maart 2019 

Mogelijkheid om een vlees-of kaasschotel te eten met familie of vrienden aan een zeer democra�sch prijsje! De 

winst wordt gebruikt voor de afwerking van de lokalen. 

 

Iedereen welkom in het Helleke vanaf 18.30u. Een inschrijvingsformulier volgt nog. 

 

 

 

Bedankt          

mama’s, oma’s  

om zo’n lekkere  wafels te bakken voor Lichtmis!  De kinderen hebben er 

echt van genoten! 


