Mariekerke, 5 november 2019.
Beste ouders,
Binnen het opvoedingsproject van de school is wederzijds respect een belangrijk gegeven.
Als dialoogschool willen wij de kinderen leren om open te staan voor andere mensen, voor
andere culturen en leefgewoonten. Dat is een enorme verrijking. Tijdens de wereldweek
nemen we jullie kinderen mee naar verschillende culturen en hun leefgewoonten. Ook het
gegeven van migratie wordt onder de loupe genomen. We doen dit door verschillende
activiteiten te organiseren, aangepast aan de leeftijd van de kinderen. Hieronder een
overzichtje. Uit het project Changemakers van 11-11-11 pikken we ook deeltjes uit die
aansluiten bij de leefwereld van de kinderen. Je zal ongetwijfeld allerlei zaken herkennen als
jullie kinderen verhalen komen vertellen. Ook op de Facebookpagina kan je via foto’s de
activiteiten volgen.
We zijn er zeker van dat dit voor de kinderen een zeer leerrijke week zal worden.
We willen ook alle ouders die op één of andere manier hebben bijgedragen aan deze
wereldweek van harte bedanken.
Het schoolteam van De Kinderplaneet.

Maandag 4 november:

In de namiddag was er een “refugee walk” voor de kinderen van de lagere school:
- Eerst een korte uitleg van meester Wim rond “migratie”.
Waarom migreren mensen? Mensen kiezen voor migratie (vb. door werkomstandigheden). Mensen
worden soms gedwongen tot migratie (oorlog, overstroming, droogte, hongersnood). Zo komen we
tot de problematiek van de vluchtelingen.
- Nadien wandelden de kinderen door de school. Ze passeerden langs 6 posten. Ze beluisterden het
verhaal van vluchteling Omar en zijn lange tocht; ze bekeken een fototentoonstelling rond
vluchtelingen; ze kregen een zicht op de problemen en de gevaren die vluchtelingen onderweg
ervaren; ze kregen informatie over asiel aanvragen en hoe deze procedure verloopt; ze kregen info
over een voogd van minderjarige vluchtelingen en zijn taken. Kortom: een boeiend verhaal al
wandelend door de school. En vooral… de kinderen konden hun gevoelens verwoorden en zich
inleven in deze problematiek. Een sterk belevingsmoment.

Dinsdag 5 november:

De kinderen van het 4de, 5de en 6de leerjaar kregen een workshop over symbolen in verschillende
culturen. Ook dit was een heel boeiend gegeven.

Woensdag 6 november:

Er wordt gewerkt rond het project “changemakers” van 11-11-11. Elke leerkracht kiest iets uit wat
aansluit bij de leefwereld van de kinderen.
In de kleuterschool wordt gewerkt rond het verhaal “welkom”. Dit komt aan bod in de loop van de
week.

Donderdag 7 november:

- Voormiddag: een theatervoorstelling rond “klimaat” binnen het project Changemakers door De
Levende Muziek. Deze voorstelling gaat door in de Sint Bernardusschool. De verplaatsing gebeurt
met een bus. OPGELET : de kleuters vertrekken al om 08.30u !!!
Hieronder de inhoud van de theatervoorstelling :

JAAP DE AAP EN HET KLIMAAT (KLEUTER)
Een theater voor kinderen van 2,5 tot 6 jaar. Een kruisbestuiving van theater en muziek rond het
thema ‘klimaat’.
Jaap is niet zomaar een aap!
Hij is de laatste van zijn soort.
Van zijn vrienden heeft hij niets meer gehoord.
Zijn favoriete boom om in te klimmen is nu een stoel.
Daarom komt hij op voor het goede doel.
Help je mee het verschil te maken
We zingen het samen van de daken.

GEDAAN MET PALAVEREN (LAGER)
Een theatervoorstelling boordevol muziek en acts rond het thema ‘klimaat’ voor kinderen van de
lagere school.
Alles klaar Wouter?
Ja, Wim! Waarom?
De minister komt!
Wat komt hij hier doen?
Dat zal je wel zien, maar ik kan je al vertellen dat je je oren niet gaat geloven.
Echt waar?
Een ding staat vast: We kunnen niet meer wachten, gedaan met palaveren.
Samen op straat
Voor het klimaat
Het is nog niet te laat!

- Namiddag: wereldbuffet.
Heel wat ouders van andere culturen vergasten de leerlingen onze school op een wereldbuffet.
Hartelijk dank aan deze ouders voor de medewerking! Dit buffet gaat door in het Gemeenschapshuis.
De kinderen krijgen de kans om een half uurtje te komen smullen van allerlei heerlijke gerechten. Dat
zal smaken…!

Vrijdag 8 november:

Deze dag worden de kinderen ondergedompeld in de Afrikaanse cultuur.
-De kinderen van de kleuterschool en het 1 ste en 2 de leerjaar maken een reis, luisteren naar
verhalen, dansen en bespelen instrumenten.
- De kinderen van het 3 de tot het 6 de leerjaar krijgen een workshop percussie (djembé) en
Afrikaanse dans
- Het hoogtepunt gaat door in het Gemeenschapshuis om 14.45u !
Komen jullie ook een kijkje nemen ? Hartelijk welkom !

Onmiddellijk nadien gaan de kinderen naar het Kouterplein voor de
Rodeneuzenloop.

Wil je meer weten over het project changemakers, volg dan onderstaande link

https://changemakers.11.be/changemakers?utm_source=NB+Basisonderwijs&utm_campaign=48d9
d6573b-basis-okt2019&utm_medium=email&utm_term=0_110d5dbcce-48d9d6573b-111848653

