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Beste lezer
Iedereen zorgt voor iedereen! Je kan achter één van de duizend goede doelen gaan staan of je kan gewoon zelf
een actie op touw zetten.
Over heel Vlaanderen (en zelfs daarbuiten) worden massaal veel warme acties geregistreerd in de aanloop naar
Kerst. Ook de leerlingen van onze scholengemeenschap Scholen aan de Durme tonen massaal emotie, hoop,
solidariteit en zorgen op die manier samen voor de Warmste Week ooit!
Laat je in deze nieuwsbrief onderdompelen in de impressies van de verschillende originele acties waar je helemaal warm van wordt!
Veel leesplezier!

De warmste week op VLOT! campus VTI
Dat we in Lokeren een warm hart hebben voor elkaar is al
lang geweten. Dit werd de jongste weken opnieuw duidelijk
gemaakt door de leerlingen en leerkrachten van het eerste
en tweede jaar van VLOT! campus VTI.
Op 9 november organiseerden zij hun eigen warmste dag.
Leerlingen en leerkrachten gingen aan de slag en knutselden
sleutelhangers en kaders om te verkopen voor het goede
doel.
Ondertussen werd er vlijtig gebakken en gekookt in de keukens van VLOT! campus CREO/SHO. De zelfgemaakte lolly's,
koekjes, cupcakes en soep gingen in een sneltreintempo de
deur uit.
Ter afwisseling trokken de leerlingen van de eerste graad de
stad in voor een multiculturele wandelzoektocht of konden
ze genieten van een knappe film.
Op 18 december fietsen de tweedejaars helemaal naar het
provinciaal domein Puyenbroeck in Wachtebeke om de opbrengst van al hun acties persoonlijk te gaan afgeven. Zij zullen de mooie som van €1620 kunnen overhandigen aan de
presentatoren van de Warmste Week. Een mens zou het er
warm van krijgen…
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De Karwij en MFC de Hagewinde in kerstsfeer
In de Karwij hebben we de traditie om de grote kerkelijke feestdagen in de kijker te zetten.
Veel van onze leerlingen kennen niet echt de
huiselijke en familiale sfeer van feestvieren.
We willen hen laten voelen dat we veel met
elkaar te delen en te vieren hebben. Dit alles
is een kleine moeite, maar doet veel deugd.
Tijdens de advent werken we op school een
adventsthema uit. Dit jaar is dit: Wachten op
het mooiste geschenk. In de lessen godsdienst
wordt gewerkt rond de adventskrans. Ook het
‘wachten’ komt aan bod. Het mooiste geschenk krijgen we met Kerstmis: Jezus. Leerlingen maken geschenkjes met kerstwensen
voor elkaar. Deze worden de laatste dag voor de kerstvakantie uitgedeeld.
We versieren de lokalen, de gangen, de speelplaats, met adventskransen, kerstbomen, lichtjes. We maken het zo ook gezellig, om de leerlingen van de kerstsfeer te laten proeven.
De laatste dag voor de kerstvakantie is er geen
les. In de voormiddag gaan we beurtelings met
de klassen naar de kersmarkt op het MFC.
Deze kleine maar gezellige kersmarkt wordt door
de verschillende scholen (Vinderij 1 en 2, De Karwij) en de woongroepen van het MFC verzorgd.
De kerstman doet zijn ronde, en deelt lekkers
uit. In de kerstkraampjes worden zelfgemaakte
geschenken aangeboden. De winst gaat naar de groepen/scholen zelf. De opbrengst van de verkochte drank e.a.
gaat naar een goed doel. Dit schooljaar steunen we ‘de Moazoart’, een sociaal project voor kansarmen in Lokeren.
Voorheen steunden we ook al een schooltje
in Afrika, en het vluchtelingencentrum in
Sint-Niklaas.
De leerlingen ‘grootkeukenmedewerker’ van
de Karwij bakken pannenkoeken en maken
chocomelk. Alle kinderen en jongeren krijgen
een gratis portie.
De leerlingen ‘kappersmedewerker’ schminken, en lakken nagels. Zij dragen zo hun
steentje bij.
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In de namiddag vonden de voorbije jaren reeds verschillende activiteiten plaats: schrijven van kerstwensen die
met ballonnen de lucht in werden gestuurd, een kerstbezinning in de kapel, een kerstwandeling met stopplaatsen,
bekijken van kerstfilms ...

We nemen ook de tijd om de leerlingen en leerkrachten een leuke en gezellige kerstvakantie te wensen. We maken het warm en deugddoend rond de vuurkorven op de speelplaats. De leerlingen krijgen een drankje en een
hapje. Er is een korte kerstbezinning. De directeur wenst iedereen een zalige Kerst.
De leerlingen keren huiswaarts en de leerkrachten blijven nog wat napraten bij het vuur. Onze maandelijkse
‘Klapbij’ krijgt zo een kerstsstaartje.
Na de vakantie heten we de leerlingen welkom met een drankje en een koek. Ze kunnen het eerste lesuur gezellig
bijpraten met medeleerlingen en leerkrachten. We wensen elkaar een gelukkig Nieuwjaar, en starten zo het 2de
trimester van het schooljaar. Een leuk en warm begin!
Aan jullie allen zalige kerstdagen en een knallend Nieuwjaar!
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Rode Neuzenactie in VLOT! campus SLC

Jonge mensen zijn zeer kwetsbaar. De verschillende fora van sociale media zijn voor hen een podium om te laten
zien hoe hun leven is samengesteld. Instagramfoto’s zijn kunstwerkjes die hun perfecte leven weerspiegelen.
Jonge mensen zijn zeer kwetsbaar. Chatgroepen geven hen het valse gevoel van veiligheid binnen een gesloten
gemeenschap. Het fungehalte van Snapchat kan zich wel eens heel snel tegen hen keren.
De Rode Neuzenactie leert ons dat minstens 1 op 5 jongeren met psychische problemen kampt. Er zijn te weinig
werkingsmiddelen om aan alle noden te voldoen. Leraars zijn het eerste aanspreekpunt voor leerlingen met
psychische problemen. Daarna wordt de cel leerlingenbegeleiding ingeschakeld. Op elke school zijn die leerlingbegeleiders overbevraagd. We hebben het zelfs nog niet over het tekort aan accommodaties waar leerlingen zichzelf
een time out kunnen gunnen, op verhaal kunnen komen in privésfeer… Scholen doen hun uiterste best om verborgen ruimtes basic in te richten om toch maar een extra lokaal te voorzien voor de leerlingenbegeleiders.
De Rode Neuzenactie 2018 staat in het teken van de mentale gezondheid van jongeren op school. Leerkrachten
vinden dit een prachtig initiatief daar 1 op 2 onder hen vindt dat er te weinig middelen zijn hiervoor. Ook leerlingen hebben liever eerst hulp van een leraar vooraleer er een externe psycholoog moet ingeschakeld worden.
Vertrouwenspersonen op school werken drempelverlagend voor leerlingen. Het is duidelijk dat er veel meer leraars de kans moeten krijgen om vorming te volgen. Zo kan aan de eerste hulplijn professioneel voldaan worden.
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Opleidingen en sfeervol ingerichte lokalen om op adem te komen
kosten geld. Veel geld. De Rode Neuzensympathisanten in het
Sint-Lodewijkscollege zijn hiervan op de hoogte.
De klas 6H bracht 485 eters op de been voor een heuse Rode
NeuzenSpaghettimiddag terwijl klas 5GWW de enige echte Rode Neuzen aan de man of vrouw bracht én bovendien de heerlijkste dessertjes verkocht. Proficiat en dank aan beide klassen voor hun engagement!
Jonge mensen zijn zeer kwetsbaar. Elke leraar hoort verhalen over stress, faalangst, zelfverminking, (cyber)pesten,
anorexia, een moeilijke thuissituatie… Psychische problemen kunnen op school ontstaan maar kunnen evenzeer in
het rugzakje van een leerling meegebracht worden van thuis.
Op de vraag van de Rode Neuzenactie: ‘Doet jouw school mee?’ kunnen wij heel enthousiast en ook een beetje
fier antwoorden.
Onze school, het Sint-Lodewijkscollege, deed mee!
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Zesdes versus leerkrachten ten voordele van
de Warmste Week in OLVI-PIUS X

Op vrijdag 21 december zullen heel wat leerkrachten kunnen genieten van verse tomatensoep en wordt er een
keukencrisis vermeden op kerstavond door een op voorhand opgesteld menu. Zijn heel wat leerkrachten ook blij
dat ze zelf geen kerstkaartjes meer hoeven te knutselen en keren heel wat leerkrachten huiswaarts in een propere
auto. Dat allemaal dankzij onze zesdejaars!
Dan dagen de leerkrachten, net als vorig jaar, de zesdes van Olvi-Pius X namelijk uit ten voordele van de Warmste
Week. De leerkrachten hebben allerlei opdrachten bedacht en per volbrachte opdracht gaat er tien euro naar het
goede doel. Als alles goed gaat, zal er ook een delegatie te voet naar het domein Puyenbroeck stappen om daar
onze cheque te overhandigen.
Dit jaar zetten de leerlingen zich in om zoveel mogelijk geld te verzamelen voor een Tovertafel voor de afdeling
dementie van Woonzorgcentrum De Meander te Zele. De Tovertafel is een kastje dat aan het plafond wordt gehangen, boven de eettafel van de zorginstelling bijvoorbeeld. Hierin zitten onder andere een hoge kwaliteit beamer,
infraroodsensoren, luidspreker en processor waarmee de spellen op tafel worden geprojecteerd. De kleurrijke projecties reageren op hand- en armbewegingen. Zo kunnen de bewoners zelf spelen met het licht. Dit zorginstrument
brengt mensen met dementie samen in beweging.
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Kerstacties in VLOT! campus STC

Koning Winter staat weer klaar, maar op campus STC kunnen we ons verwarmen aan de leuke kerstacties die georganiseerd worden in het teken van Music For Life.

Net zoals vorig jaar zetten de leerlingen en leerkrachten zich in voor het goede doel. Alderande, Hagewinde, CAR
Kapelhof en Tanderuis zijn de organisaties die we dit jaar ten volle willen steunen.
Een team vol enthousiaste leerlingen en leerkrachten hebben zich dit trimester al beziggehouden met de verkoop
van warme chocolademelk, wafels en koekjes. Dit gebeurde tijdens de middagpauzes, maar ook tijdens het oudercontact kon iedereen smullen van deze lekkernijen. Eerder genoot iedereen al van heerlijke spaghetti bolognaise.
Daarnaast vond er op onze campus een gezellige kerstmarkt plaats waar verschillende drankjes en versnaperingen
te verkrijgen waren. Voor de filmliefhebbers was er ook goed nieuws! Tijdens de middagen werd onze school omgetoverd tot een bioscoop waar iedereen zijn lachspieren kon uittesten met de komedie “Johnny English”.
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Wat de leerlingen ook zeer leuk vonden, was het warmste podium. Op vrijdag 30 november konden de leerlingen
immers hun talenten laten zien. Zelfs de leerkrachten hebben een act voorbereid. Zij zongen een herwerkte versie
van het populaire popnummer Shotgun. Zing gerust even mee!
We gaan op stap voor het goede doel
Dikke jas, warme muts, ’t is nog koel
We stappen allemaal hetzelfde verhaal
Geeft jou dat nu geen warm gevoel
Het STC, da’s toch fun
We krijgen het hier zo warm
We zijn de warmste school, oh oh ooh
Het STC, da’s toch fun
We krijgen het hier zo warm
We zijn de warmste school

Twee dagen later stond er met het
aperitiefconcert een heus evenement
op de planning! Ook daar konden de
leerlingen zich van hun beste kant
laten zien aan hun familie en vrienden.
De kers op de taart valt op vrijdag 21
december. Net zoals vorig jaar is STC
for Life een evenement dat niemand
wil missen! STC for Life 2.0 bestaat
uit een gezellige wandeltocht naar
Puyenbroeck waar we de opbrengst
overhandigen aan Studio Brussel.
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Kerstacties in KOHa Heilig Hart
De pastorale werkgroep en de leerlingen van KOHa Heilig Hart willen tijdens de adventsperiode graag hun steentje
bijdragen aan het welzijn van de mensen uit de omgeving. Daarom verrassen we, naar jaarlijkse gewoonte, elk kind
van de kindertehuizen Dageraad en Indigo met een mooi kerstgeschenk.
In de gang van ons schoolgebouw staat een kerstboom waaraan er per kind uit Dageraad of Indigo één kaartje met
daarop de vermelding van diens leeftijd en geslacht is bevestigd. Onze leerlingen halen in groepjes een kaartje uit
de boom en kopen een geschenkje voor het desbetreffende kind.
Tijdens de kerstbezinning op 21 december besteden we extra aandacht aan het resultaat van onze inzamelactie en
worden de geschenken nadien aan de kinderen bezorgd.
Op deze manier hopen we, net zoals vorige jaren, heel wat kinderen prettige feestdagen te bezorgen!

Daarnaast verkopen de leerlingen van BVL samen met de leden van het pastorale team heerlijke, versgemaakte
soep ten voordele van Welzijnszorg tijdens de wekelijkse markt op zaterdag 1 december.
Hiervoor hebben we een kerstchalet en een marktplaatsje gereserveerd bij de bevoegde gemeentedienst. In twee
verkoopteams van leerlingen en leerkrachten proberen we de mensen te overhalen om iets te drinken
voor de actie van Welzijnszorg. Alle geïnteresseerde marktbezoekers bepalen zelf hoeveel ze betalen voor een bekertje soep. ’s Avonds, nog steeds op 1 december, is het de beurt aan een ander deel van de klasgroep om samen
met twee leerkrachten soep te verkopen na de eucharistie in de Sint-Pieterkerk.
De opbrengst gaat integraal naar het goede doel. Tijdens de godsdienstles leerden de leerlingen heel wat
over de problemen die armoede met zich meebrengt. Onaanvaardbaar dat er in België nog 1 op 7 mensen in armoede leven.
Ons inzetten voor het goede doel en al doende mensen gelukkig maken, geeft ons een warm gevoel!
KOHa Heilig Hart, een school met een groot hart voor mensen!
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Kerstacties in KOHa Sint-Jozef
Op KOHa Sint-Jozef is het ondertussen al 20 jaar traditie dat de advent ons uitnodigt om te denken aan de minderbedeelden in onze gemeente. Een initiatief dat eertijds ontstond vanuit bso en tot op heden daar ondersteuning
bij krijgt door de werkgroep pastoraal en de godsdienstleerkrachten.
Onmiddellijk na de herfstvakantie krijgen de leerkrachten, leerlingen en ouders een brief waarin een korte situatieschets van het armoedeprobleem in Vlaanderen omschreven staat. In de godsdienstles wordt de armoedeproblematiek uitgediept binnen de campagne van Welzijnszorg. Dit jaar stelden we het gebrek aan de kaak van minstens
vier van de negen basisbehoeften bij de allerarmsten. Van daaruit roept de school op om iets te doen voor de allerarmsten in onze gemeente Hamme. Concreet handelt het over het maken van geschenkpakketten. Elk leerjaar
wordt uitgenodigd om uit een specifieke productengroep wat goederen mee te brengen. Zo creëren we een heel
gevarieerd aanbod aan geschenkproducten die de term ‘noodhulp’ ruimschoots overstijgen. Via een Hamse parochie krijgen we ook jaarlijks een financieel steuntje om te besteden aan die geschenkdozen.
Tijdens hun projectweek stellen de leerlingen van het derde en vierde jaar Voeding-Verzorging jaarlijks ongeveer
120 kerstpakketten samen. Die worden voorzien van een feestelijk geschenkpapiertje en een kerstwens van de
school. Dezelfde dag nog komt het OCMW de geschenken ophalen. Zij staan onze school al 20 jaar bij om de pakketten aan de juiste personen te schenken.
In de kerstbezinning op de laatste dag voor de kerstvakantie wordt dan het eindresultaat en een woordje van dank
voor alle geleverde inspanningen uitgesproken. Jaarlijks treden ook enkele armen uit de anonimiteit om het leerlingenpubliek met een kaartje te bedanken.
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