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Zemst, 19 maart 2018
Beste ouders,
De vastenwerking op school staat ook dit jaar in het teken van Mondiale vorming. Wij willen hierbij de
nadruk leggen op een positieve beleving. Niet de arme, zorgbehoevende als uitgangspunt. Doch veeleer
een kennen, verkennen van die andere cultuur, dat andere continent. Hopelijk met daaruit voortvloeiend
een respect en waardering als gelijk-waardige mensen.
Hieromtrent verlopen in de verschillende klassen uiteenlopende activiteiten.
Dit jaar willen wij ook financieel een steuntje geven aan Sokone in Senegal.
Daarom staat er op dinsdag 27 maart onze traditionele 'sobere maaltijd' op de agenda.
Die middag hadden we graag ‘met geheel de lagere school samen anders gegeten’.
Samen eten :
met z'n allen in de parochiezaal.
Samen anders :
een rijstbereiding en fruit.
Samen beleven :
klaar zetten, opdienen en afruimen, afwassen, opruimen, ieder doet een
deeltje van het werk.
Naast de beleving van "samen-anders" willen we die dag ook onze overvloed, ons comfort, even
aanraken.
Nee, geen dag van ontbering, maar toch sober. Een eenvoudige rijstbereiding!!!!, water en een stuk fruit.
Toch even anders dan normaal. En daar gaat het om : "Aan den lijve meemaken dat onze overvloed niet
zo vanzelfsprekend is."
De school zorgt voor de aankopen, enkele ouders van het oudercomité spelen keukenpiet. We zouden het
zeer leuk vinden moesten alle kinderen van de lagere school die middag kunnen en willen meemaken.
Als je uit eten gaat betaal je ook wel wat. Dat hoort zo toch? Wij vragen daarom ieder kind € 3 te betalen
als inschrijving. Misschien wat veel voor zo'n sobere maaltijd. Maar, ... het is dan ook niet zomaar.
Het volledige bedrag wordt doorgestort naar een onerwijsproject in Sokone Senegal.

 De verrekening van deze activiteit zal NIET op de periodieke rekening geplaatst worden.
Gelieve derhalve morgen aan de leerkracht te BETALEN.

Ps: Er is die middag géén refterdienst op school. Wij gaan er vanuit dat alle kinderen die op school
blijven die dag aansluiten bij de vastenmaaltijd.
Het schoolteam
meester Gi
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------Onderstaande strook invullen en aan de juf/meester bezorgen.

Natuurlijk zal ............................................................................................................................... (naam + klas)
op dinsdag 27 maart deelnemen aan de 'sobere maaltijd'.
Hij/zij blijft die dag op school eten en betaalt hiervoor € 3 als inschrijving.

Handtekening ouder,

