Beste ouders,
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Wat is ‘gelukkig zijn’ ? Maakt rijkdom echt gelukkig ?
Als je de beelden ziet van de beursactiviteit in Brussel of New York, of van de bestuurders van één of
ander bedrijf in vieze papieren en je gaat die gezichten vergelijken met bijvoorbeeld vrijwilligers die
met mindervaliden op stap zijn, dan treft mij een enorm verschil.
Aan de ene kant zijn het gezichten, krampachtig vertrokken alsof hun leven op het spel staat. Aan
de andere kant zijn de gezichten ontspannen, één en al blijdschap.
Rijkdom is een woord dat vele ladingen dekt. Van bezit en geld en juwelen, tot vriendschap en
gezondheid. Rijk zijn, het gaat niet altijd over bankrekeningen of aandelen.
Met rijkdom is het zoals met vrijheid : niet de rijkdom zelf is beslissend, wel wat wij er mee
aanvangen. Wat doen wij er mee ?
Wel, op die vraag geeft Jezus ons in deze adventstijd een antwoord. Laat rijkdom en bezit zijn voor
wat het is, maar geef aan je leven inhoud. Dat is heel wat anders dan zorgvuldig onderhouden van
geboden en verboden. Niet wat ‘moet’ ik doen, is belangrijk, maar wel, ‘wat vraagt de liefde van mij’.
En de bedoeling van Jezus is zeker niet dat wij onze bezittingen op spectaculaire manier moeten
uitdelen. Zo zouden we op de duur zelf nog vlug ten laste vallen van het OCMW.
De bedoeling van Jezus is dat de grote drijfkracht van ons leven liefde is, en geen berekening.
Jezus nodigt ons namelijk in deze adventstijd uit om te leven uit liefde, dat kan ons leven een heel
andere, een gelukkige wending geven.
Van harte,
Paul Moens

NIEUWS VAN VBS BRAAMBOS.
De Sint komt naar onze school.
In deze tijden van corona is het niet vanzelfsprekend, maar met veel vreugde kan ik
aankondigen dat Sinterklaas naar onze school komt. We organiseren zijn bezoek op een
coronaveilige manier, en dit in de beide afdelingen.
De Sint neemt plaats in de gymzaal. Klas per klas komen de kinderen naar de gymzaal om
voor de Sint een liedje te zingen of een gedichtje op te zeggen. En dit alles op een zeer
veilige afstand. Speelgoed en snoepgoed zullen in de klassen reeds klaar staan. En
kinderen die de Sint een tekening willen afgeven, mogen ze deponeren in een doos. Deze
regeling geldt dus voor de beide afdelingen.

Toch nog een leuk weetje over de cadeautjes van Sinterklaas. Dit jaar moest hij ze niet
allemaal zelf betalen. De Sint was nogal wat blij, toen de Vriendengroep van de school liet
weten dat zij de klascadeaus willen betalen. Dus in naam van de Sint, wens ik de
Vriendengroep van harte te bedanken voor deze bijdrage. Dat spaart de school (ik bedoel…
de Sint) heel wat geld uit.

Advent en kersttijd.
Na Sinterklaas krijgt de Advent en de kersttijd bijzondere aandacht in de
klassen. De adventskrans staat in de klas, en natuurlijk zullen ook de klassen sfeervol en
gezellig gemaakt worden met lichtjes en een kerstboom. De kinderen zullen ook het
kerstverhaal te horen krijgen.
In het lager worden er in deze tijd natuurlijk ook nog wel toetsen gemaakt. Net voor de
kerstvakantie krijgen de kinderen het tweede perioderapport mee.

Over lezen en voorlezen.
Dit schooljaar krijgt het leesonderwijs in onze school zeer veel aandacht. Naast het
boekenproject werd het voorlezen tijdens de voorleesweek in de kijker gezet. Het is van
ontzettend belang dat kinderen al van zeer jonge leeftijd kennis maken met boeken. Elke
avond een kwartiertje voorlezen doet kinderen goesting krijgen in boeken.

Ook de boekenmarkt was een succes. De kinderen brachten heel veel boeken mee van
thuis. Die hebben nu hun plaatsje gevonden in een andere huiskamer om ze te verslinden.
Van onze boekenmarkt stond ook een artikel in Het Nieuwsblad / De Gentenaar. Dat is een
leuke manier om als school eens naar buiten te komen.

Afwezige leerkrachten en terugkeer van leerkrachten.
Misschien eerst het blijde nieuws : vanaf vrijdag 04 december 2020 komt juf
Valerie Van der Linden terug in de 2de kleuterklas te Doornzele, als duopartner van juf
Freya. Juf Valerie zal ook ondersteuning geven in de kleuterklassen van Langerbrugge.
Welkom terug, juf Valerie.
En nu het minder goede nieuws : Op woensdag 2 december 2020 is het op onze school de
laatste werkdag van juf Lotte. Zij was sinds begin dit schooljaar de vervangster van juf
Valerie. Via deze nieuwsbrief wil ik juf Lotte heel gemeend en van harte bedanken voor
haar toegewijde inzet voor de kinderen van onze school. Wij hopen haar zeker weer te
mogen ontmoeten in ons team.
Ook niet zo goed nieuws : juf Sofie Verstraete van het 3de leerjaar moet nog voor de
kerstvakantie een heelkundige ingreep ondergaan. Ik zal de betrokken ouders op de
hoogte brengen wie in het 3de leerjaar de juf zal vervangen, want op het ogenblik dat ik
deze nieuwsbrief schrijf, is dit nog niet geregeld.

GOED OM TE WETEN…
In het kader van de samenwerking met VZW EDUGO SCHOLENGROEP, zal u na de
kerstvakantie de maandelijkse factuur via mail krijgen. Hiervoor kreeg uw kind onlangs
een brief mee. Gelieve daarop het e-mailadres (of e-mailadressen) te noteren waarop u de
maandelijkse aanrekening wenst te ontvangen. Net voor de kerstvakantie krijgt u nog meer
uitleg over deze nieuwe regeling.
Vanaf 01 december 2020 gaan de zwembaden terug open. In principe mogen scholen dan
ook weer zwemles geven. Eigenlijk hadden wij als school voor de kerstvakantie nog een
zwembeurt op donderdag 10 december 2020. Om veiligheidsredenen heb ik besloten om die
zwembeurt nog niet te laten doorgaan. Wij beginnen dan, als de coronatoestand het
toelaat, terug opnieuw te zwemmen na de kerstvakantie, op donderdag 14 januari 2021.
Geen zin om te koken, maar toch lekker te eten? Voorlopig zal dat niet in ons favoriete
restaurant kunnen. Als school bieden wij een oplossing hiervoor. De uitbaters van OC De
Burggrave van Langerbrugge, zullen vanaf nu tot wanneer de horeca terug mag openen, aan
de school in Doornzele staan met klaargemaakte maaltijden. Voor elke verkochte maaltijd
krijgt de school 10% van de inkomsten. Achteraan deze nieuwsbrief vindt u een prijslijst
met de uitgebreide keuze aan maaltijden.
WE HEBBEN DE WEBSITE VAN ONZE SCHOOL IN EEN NIEUW KLEEDJE GESTOKEN. WE OPTEREN
VOOR EEN SOBERE, MAAR WEL OVERZICHTELIJKE WEBSITE. GA BIJ GELEGENHEID EENS KIJKEN
OP WWW.VBS-BRAAMBOS.BE.

NIEUWS VAN DE JUFFEN VAN DE OPVANG.
Graag vestigen wij uw aandacht er op dat ook tijdens de uren van de voor- en naschoolse
opvang geen ouders toegelaten zijn binnen het domein van de school. Dank voor uw begrip
hiervoor.

AANDACHT!
Op vrijdag 18 december 2020, dat is de vrijdag voor de kerstvakantie, zijn
de juffen van de opvang op nascholing. Daarom zal er die dag, na schooltijd,
geen opvang zijn op school.
Gelieve die dag uw kinderen tegen ten laatste 15.45uur af te halen van
school. Dank voor uw medewerking.

