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                        Brief voor de gezinsoudsten 

Weekprogramma van 7 tot en met 11 januari 2013 

 

 Maandag 7 januari ‘13 

o PA / PB / PC : de ouders van de instappers worden ontvangen in de eetzaal. 

 

 Dinsdag 8 januari ‘13 

o 4e leerjaar : zwemmen 

o 2° en 3°: ‘Multi move’ van 15.45 u. tot 16.45 u. 

 

 Woensdag 9 januari ‘13 

o 3A : intructiebezoek bibliotheek 

 

 Donderdag 10 januari ‘13 

o 6e : netbaltornooi in het sportcentrum (ganse dag) 

o Ouderraad : 20 u. 

 

    Vrijdag 11 januari ‘13 

o Bibtruck 

o 3e en 4e leerjaar : leesproject “Bomster” 

 

De schoolkrant vindt u voortaan in digitale versie op onze website : www.broederschool-genk.be 

Voor 2013 wens ik je de rijke eenvoud van de kersttijd toe  

Nu en dan een engel: met een woord van bemoediging, met een perspectief van hoop.  

Nu en dan een herder: met de warmte van de eenvoud, met de taal van de harde werkelijkheid.  

Nu en dan een vreemdeling: met een wereldwijde blik, met wijsheid uit andere culturen.  

Nu en dan een ster: houvast in tijden van verwarring, licht in de donkere tunnel.  

Nu en dan een stal: om te schuilen tegen tegenwind, tegen verkilling.  

Nu en dan wat stro of hooi: om uit te rusten, om te herstellen.  

Nu en dan een kind: om onze kwetsbaarheid niet te vergeten.  

Nu en dan zoals Maria en Jozef: zorg om de ander, trouwe zorg, zorg tot in de moeilijkste momenten.  

Nu en dan het geschenk van de vriendschap en de zaligheid van het feest, van brood en wijn op tafel.  

Zo wordt onze inzet herboren, zo blijft het komende jaar altijd weer nieuw. 

Jean-Paul Vermassen 

Met vriendelijke groeten, 

 

De directeur en het leerkrachtenteam 
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