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Maart (tussen
krokus- en
paasvakantie)

Actieweek van
01/04/19 tot
05/04/19

Veldloop
dinsdag
12 maart

Bloemetjesverkoop

poppenkast

Beste ouder(s), Beste begeleider(s),
Het project
Het is weer zover. Na de geslaagde “Verborgen schatten”-actie van vorig schooljaar
ten voordele van projecten in Ethopië voor kinderen met een verstandelijke
beperking, is er dit jaar een nieuw project waar we aan meewerken.
“Ongezien talent” wordt de slogan van de campagne. Het gaat over kinderen die
blind of slechtziend zijn in Rwanda.
Net als elk kind, hebben ook zij heel wat talenten.
Met de Zuidactie willen we ervoor zorgen dat deze kwetsbare kinderen de kans
krijgen om hun talenten te laten opbloeien. Deze kinderen hebben een school nodig
waar ze hun talenten ten volle leren gebruiken. Zo kunnen ze later werken en de kost
verdienen. Daardoor is de kans kleiner dat ze moeten bedelen om aan geld te
komen.
Door de grote armoede in Rwanda kunnen veel ouders het inschrijvingsgeld niet

betalen en heeft de blindenschool in Rwanda het moeilijk om degelijk materiaal aan
te kopen zoals witte stokken, braille typmachines en braille papier.
Voor meer informatie over het project kan u terecht op de volgende website:
www.zuidactie.be. Echt een aanrader!!
Wat gebeurt er op onze school?
Elke klas op onze school krijgt les over het project en over Rwanda en Afrika. Hierbij
starten de klassen met het bekijken van een film over het project. Daarna wordt het
thema verder uitgewerkt in de andere lessen (wero, godsdienst, …). Hierbij ligt de
nadruk niet steeds op het overbrengen van leerstof maar vooral op het leren kennen
van een andere cultuur. Hierbij is het zeer belangrijk dat de kinderen gaan kijken hoe
rijk die cultuur wel is (en niet hoe arm de mensen zijn). Sommige klassen durven het
zelfs aan om Afrikaans te koken, Afrikaanse spelletjes te spelen, … Hopelijk wordt het
een spannende zoektocht voor onze leerlingen!!!
Financiële acties
Naast het leren over Rwanda is er natuurlijk ook een financiële kant. De projecten
voor de blinde en slechtziende kinderen kunnen het geld goed gebruiken.
VORIG JAAR BRACHT ONZE ACTIE € 3160 OP, EEN GROTE DANK JE WEL!
Hierbij vinden we het heel belangrijk dat de kinderen zich inzetten voor iemand
anders. Er worden verschillende acties georganiseerd op onze school. U kan zelf
kiezen waar u wil sponsoren. U krijgt veel brieven mee, maar DIT IS ZEKER NIET
VERPLICHT.
Zoals elk jaar zal een veldloop plaatsvinden, op dinsdag 12 maart.
Verschillende klassen werken samen en ook dit jaar worden er weer verschillende
dingen verkocht. Brieven over deze acties volgen nog.
Er is ook een actieweek op school van 01/04/19 tot 05/04/19. Meer informatie over
de acties in deze volgt nog.
Hopend op een fantastisch project groeten wij u!
juf Annelies V en meester Krist (klastitularissen basisaanbod)
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