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Heffen, 21 maart 2022 

Betreft: boekenbeurs + koffiestop  

 

Beste ouders,  

 

In maart 2022 is het thema voor jeugdboekenmaand ‘Helden en 

schurken’.  We hebben het over dappere helden en bange helden, 

superhelden en huis-tuin-en-keukenhelden, helden met wapens en 

helden met woorden. Maar één ding staat vast: zonder held geen 

verhaal. En wat is een held zonder schurk? Zonder vijand, zonder 

spoken in zijn hoofd? Verhalen hebben hun helden en schurken nodig.  

En mensen hebben hun verhalen nodig. 

 

Onze kleuters hebben afgelopen week gewerkt rond de jeugdboekenweek. De lagere 

school startte hier maandag mee. Alle klassen krijgen passende opdrachten rond het 

thema ‘Helden en schurken’ waarrond een hele week wordt gewerkt.  

Tot slot van de jeugdboekenweek worden de resultaten van de klaswerking 

tentoongesteld tijdens de boekenbeurs in zaal De Kettinghe op vrijdag 25 maart. 

Deze ruimte zal overdag helemaal omgebouwd worden tot een echte boekenwinkel. De 

kinderen brengen met hun klas overdag al een bezoekje, maar kunnen dan nog niets 

kopen. Tussen 15u30 en 18u00 is iedereen welkom om te snuisteren tussen de boeken. 

De school heeft een percentage op de verkoop. Deze opbrengst wordt integraal besteed 

aan nieuwe materialen voor de klasbibliotheken.  

 

Om de verplaatsing voor iedereen makkelijker te maken, wachten alle kinderen jullie op 

vanaf 15u30 aan De Kettinghe. Ook de avondstudie zal in De Kettinghe doorgaan.  

 
 

Broederlijk Delen wil met de campagne van dit jaar ‘Delen doet goed’ het systeem veranderen. 
Een groots plan dat begint met delen en herverdelen. Wij willen werk maken van een duurzame 
wereld zonder ongelijkheid. Door samen te werken, overal ter wereld, is dat perfect mogelijk. Want 
wist je dat als 25% van de mensen ervoor kiest om te delen en herverdelen, dat genoeg is om het 
100% anders te doen? Zet mee de verandering in gang. 

Wij mensen zijn geboren delers. Als je er eens goed over nadenkt, 
delen we veel meer dan we denken. We delen voorspoed en geluk, 
maar ook tegenslag en verlies. Delen en herverdelen is broodnodig 
in onze strijd voor een betere wereld waarin iedereen mee is. Zeker 

vandaag! En daarvoor hebben we jou nodig. Jij kan vandaag nog 
verandering brengen in het leven van talloze mensen. 

Meer info op https://campagne.broederlijkdelen.be/nl 

We willen ook in 2022 de actie van Broederlijk Delen vanuit de school steunen. Tijdens 

de boekenbeurs schenken we koffie, thee of fruitsap.  

Voor elke kop koffie stopt men een vrije bijdrage in de Koffiestop-collectebus en steunt 

men zo groepen mensen in het Zuiden.  

 

Elke kop koffie telt dus!  We hopen u te mogen verwelkomen.  

 

Met vriendelijke groet 

Geert Mariën  
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