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OP KOUSENVOETEN

Mensen en dingen zijn teer en broos. Met glas of porselein bijvoorbeeld 

ga je behoedzaam om, want ze kunnen breken en stuk gaan. Mensen zijn 

onzeker en kwetsbaar. Ze kunnen verwondingen oplopen, naar l ichaam 

en ziel. Dat geeft pijn en verdriet. En hoe fijngevoeliger je bent, hoe 

fragieler en kwetsbaarder je bent.

SommigeSommige mensen maken zo veel mee dat ze beschadigd of gebroken zijn. 

Kwetsbaarheid gaat dan hand in hand met angst, schaamte, pijn en ver

driet. Maar elke medail le heeft twee zijden. 

Kwetsbaarheid kan ook een kracht zijn: door haar kan je je inleven, je 

bloot geven, je wagen aan intimiteit en l iefde, je betrokken en verbonden 

voelen. 'Kwetsbaarheid is de bron van innovatie, creativiteit en veran-

dering'. Kwetsbaarheid kan leiden tot vertrouwen en vreugde. 

Niet toevall ig staat deze wegwijzer in december, in de advent, die tijd 

van uitkijken naar de geboorte van een Kind dat zal uitgroeien tot een

bijzonder Mens. Hij was een en al tederheid en delicatesse. Stap je mee? 

VERBONDEN

Ergens terecht kunnen met je zorgen en vragen, 

met je zoeken en tasten, 

met je vreugde en geluk, 

ergens terecht kunnen, ergens terecht kunnen, 

dan leef je verbonden, 

warm geborgen en omringd. 

Ergens mogen fouten maken 

en er spijt van hebben 

en dus ook op je stappen terug komen. 

Vergeving en verzoening als mogelijk en hoopvol voelen. 

Dan leef je verbonden, Dan leef je verbonden, 

warm geborgen en omringd. 

Woorden vinden en gebaren om jezelf ten volle uit te drukken, 

in diep vertrouwen en vrede. 



Beluisterd worden en meeleven voelen, 
aan de telefoon, onder vier ogen, gemeend en niet zo evident, dan leef je verbonden, warm geborgen en omringd. 

Waardering en dankbaarheid voelen, 

Waardering en dankbaarheid voelen, 
zomaar als passend geschenk, begrip voor je kwetsbaarheid en voor wat je niet kan of aankan, 

dan leef je verbonden,ver van vereenzaming, warm geborgen en omringd. 

Uit Leeftocht: een verademing voor onderwijsmensen.

Uit Leeftocht: een verademing voor onderwijsmensen.

Patrick Van Nieuwenhuyse, directeur
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Hoe onvoorspelbaar niet te berekenen en onbekend de weg ook is, zolang een mens op weg 

gaat naar een ander om de ander, is er hoop op een nieuwe toekomst. 

Dit is het kwetsbaar verlangen van elkeen, maar voor wie weinig heeft en weinig kansen 

krijgt nog het kwetsbaarst. 

Advent: ondanks versleten sokken en blaren op de voeten blijven gaan om elkaar te ont-

moeten. 





Oproep
!

Beste ouders,

we zitten volop in de cadeautjesperiode: Sinterklaas, Kerstmis, Nieuwjaar. De kinderen 

krijgen in deze periode heel wat nieuw speelgoed en de meesten hebben al zo veel speel-

goed.

Misschien hebt u bij u thuis nog mooi speelgoed l iggen waar de kinderen niet meer mee 

spelen? Misschien bent u wel bereid om dit te schenken aan de schoolopvang? De kin-

deren in de opvang kunnen er al leen maar heel veel plezier aan beleven!

Breng het speelgoed (wel nog in goede staat en volledig) binnen bij Nancy in Beukenhove 

of Myriam in Heil ig Hart.

De school en in het bijzonder de kinderen in de opvang zijn er u in elk geval dankbaar 

voor!

Met dank,

Nancy, Myriam en de directie
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(c) Klaas Verplancke - WZZ-STA-2016





varkensgebraad-duivelse saus

erwtjes en wortelen

gekookte aardappelen

gevogelteburger 

gevogeltesaus

spinazie

gekookte aardappelen

kalkoenfi let

veenbessensaus

erwtjes

gekookte aardappelen

varkensgebraad 

prinsessenbonen

gekookte aardappelen

spaghetti bolognaise

visfi let - brevalsaus

gestoofde wortelschijfjes

puree

vissticks

broccoli

puree

kippenhaasje - currysaus

appelmoes

rijst

boomstammetje - jachtsaus

witte kool

puree

rundshamburger-mosterdsaus

rode kool

gekookte aardappelen

vol-au-vent met champignons

gebakken aardappelen

gevogelteburger 

gevogeltesaus

ananas in currysaus

rijst met groentengarnituur
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