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Nieuwsbrief december 2014
een greep uit onze activiteiten !

Sinterklaasactie
Op maandag 1 december brachten vier zwarte pieten, weliswaar 
zonder Sinterklaas, een bezoekje aan onze school! Speculaas 
uitdelen, snoepjes gooien, stoute leerlingen in de zak steken, hier 
en daar een zwarte streep op het gezicht zetten, kortom... het 
was een middagpauze om niet te vergeten! 
Evi Rutten, prefect-leerlingbegeleider.
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Kerstmarkt 19-12-2014
Onze 4de jaars veranderden op dinsdag 
17 december, na hun laatste examen, in 
creatieve duizendpoten. Ze knutselden, 
bakten en timmerden dat het een lieve 
lust was met een prachtige kerstmarkt 
als resultaat. Ouders konden vrijdag 19 
december voor of na het oudercontact 
genieten van een hapje en een drankje of 
enkele mooie kunstwerkjes aanschaffen. 

De opbrengst van deze kerstmarkt gaat 
naar het kunstproject voor onze 4de 
jaars, Piazza dell’ Arte, waarbij ze werden 
ondergedompeld in een bad vol kunst 
en cultuur. Ik dank alle leerlingen en be-
geleidende leerkrachten voor de organi-
satie van deze fijne kerstmarkt. 
Sven Geysemans, algemeen directeur.
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Adventsbezinning 
19-12-2014
Tussen examenstress en kerst-
drukte bewust tijd maken voor 
een stemmige adventsbezinning. 
Voor de pastorale ploeg een hele 
uitdaging !

‘Wat je aan de minsten van de 
mijnen doet, doe je aan Mij’,... Met 
deze gedachte stonden we stil bij 
de armoede in België, de wereld 
en de boodschap van hoop die 
Jezus ons geeft. De  ‘paraplu’-
affiche van Welzijnszorg werd zelf 
geïmiteerd door enkele bereid-
willige leerkrachten (zie foto).
Om de daad bij het woord te 
voeren, kregen onze leerlingen 
op het einde van de viering een  
polsbandje met ons jaarthema : 
‘Hart tegen hard’.

Regina Pacis wil dit jaar een aan-
zet geven om zijn ‘hart’ te tonen 
in deze soms ‘harde’ wereld. Ja, 
we willen er SAMEN  werk van 
maken. 

Anne Van Himbeeck,  
namens de pastorale ploeg.

Wouter De Schutter, leraar muzikale opvoeding

De pastorale ploeg


