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Opening schoolthema
Afgelopen dinsdag was de opening van het schoolthema afvalkunst. Wat hebben we ervan genoten om dit
samen te beleven. Via onderstaande link kun u de opening terugkijken.
DorpsTV Hooglanderveen - St. Josephschool: van afval naar KUNST (hooglanderveenhub.net)
Ondertussen zijn alle groepen hard aan de slag gegaan met het thema. De kinderen volgen schetslessen
zodat ze hun eigen mode kunnen ontwerpen, er zijn groepen naar de kringloop geweest, er is een heuse
kringloopwinkel ingericht op het leerplein en het afval wordt druk gesorteerd. Ook ontstaan er mooie
samenwerkingen tussen de verschillende groepen. Mooi om te zien!

De vreedzame bol
Wij zijn op zoek naar een creatieve ouder/oom/tante/opa/oma! Bij binnenkomst
in onze school hangt een stickerafbeelding van de Vreedzame School. Helaas
blijkt dit niet ‘hufterproof’. We zouden deze wereldbol die door kinderen
gedragen wordt graag in een stevigere uitvoering zien. Bijvoorbeeld op hout,
kunsttof o.i.d. Wie zou ons daarbij kunnen helpen? Zowel in het idee als in de
uitvoering. Loop even binnen bij Mariëlle of stuur een mail naar
m.jansen@kpoa.nl.

Wandeltocht voor Alpe d’HuZes
Op 2 juni fietsen Hessel en Rens (groep 8) en Lian (groep 7) en Veerle (groep 5) de Alpe d’Huez op.
Daarvoor trainen zij hard. Ze proberen met deze sponsortocht voor Alpe d’HuZes zoveel mogelijk geld op te
halen voor het KWF. Hiervoor hebben ze ook een aantal acties in gang gezet. Een daarvan willen we jullie
niet onthouden. Op zaterdagmiddag 26 maart organiseren zij een leuke wandeltocht in het Hoevelaakse
bos. Door mee te lopen sponsor je het goede doel. Er is ook een leuk blotevoeten pad voor de kinderen. In
de bijlage vinden jullie de flyer voor de wandeltocht voor meer informatie een aanmelding. De motivaties
en verhalen van de kinderen zijn via deze link te lezen: Stichting Alpe d’HuZes - Team Kevin
(www.opgevenisgeenoptie.nl)
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Vanuit de wijk
Paaskaars maken
Tijdens de kinderwoorddienst in de Veertigdagentijd maken we een grote paaskaars. Elke week wordt de
kaars versierd met een symbool van barmhartigheid. Samen denken we na over wat we kunnen doen in
onze eigen buurt! De kinderwoorddienst wordt iedere zaterdagavond om 19.00 uur gehouden tijdens de
eucharistieviering in de St. Josephkerk. En zaterdag 19 maart is het feest in onze kerk! Want een van de
tieners ontvangt haar heilig Vormsel. Ze wordt gezalfd en kan daarna met geestkracht een nieuwe stap in
het leven zetten!

Wandelend de lente in!
Fijn samen Wandelen op Zondag en nog voor een goed doel ook! Vanuit de St. Josephkerk zijn we voor de
Vastenactie op pad met een wekelijkse wandeling van 1.5 uur. Heerlijk in de ochtendzon, in alle rust met
het verhaal van de reisleider van de Vastenactie op pad. Zij neemt ons in gedachten mee naar de
ongerepte, maar bedreigde natuur van Zuid-Amerika. Startpunt is de kapel van de kerk, waar we een
kaarsje opsteken en dan gaan wandelen. Omdat we voor het goede doel wandelen vragen we minimaal 5
euro per etappe per deelnemer. Hoe meer wandelaars, hoe hoger de opbrengst voor de Vastenactie én de
vluchtelingen in Oekraïne. Je kunt een of meerdere etappes meewandelen. Wandel ook mee op zondag 20,
27 maart, 3 en 10 april. Start: 10.00 uur; slot met koffie/thee/limonade: 11.30 uur.
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