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Missiemaand 2022
Het is een traditie dat onze school, 
tijdens de wereldmissiemaand oktober, 
een solidariteitsactie organiseert voor 
kansarme leeftijdsgenootjes. Dit jaar 
besloot de werkgroep in te gaan op de 
armoede in onze eigen omgeving. De 
pannenkoekenverkoop door de leerlingen 
van het Sint-Barbaracollege zorgde voor 
een opbrengst van 2000 euro. Dit mooie 
bedrag zal geschonken worden aan de 
Vzw Ommekaar en Lichtpunt Zottegem.

Armoede heeft vele gezichten
Niet alleen een lege brooddoos, ook 
signalen als: een gebrekkige hygiëne, 
versleten schoeisel, zonder ontbijt naar 
school, onbetaalde schoolfacturen, geen 
geld voor een leeruitstap kan een 
indicatie zijn voor armoede.

 Vrije Basisschool Sint- 
Barbarcollege schenkt 2000
euro aan Vzw Ommekaar en 
Lichtpunt Zottegem

Missieactie 
Kurt Van Maldergem

Erg uiteenlopende signalen, maar we herkennen ze wel. 
Wegkijken is geen optie, betuttelen evenmin. Veel praten, 
veel begrip, beperken van de uitgaven, gespreide facturen 
en het inschakelen van sociale diensten helpen. Zo springt 
het sociaal huis van de stad, als welzijnsinstantie, wel 
eens in de bres, maar ook bij ‘vzw Ommekaar & 
Lichtpunt’ Zottegem kunnen ouders en kinderen terecht. 

‘Vzw Ommekaar & Lichtpunt’ Zottegem wil, in het kader 
van de ‘parochie Zottegem’, vrijwillig en vanuit 
christelijke inspiratie hulp bieden aan mensen, met 
bijzondere aandacht voor de meest kwetsbaren in onze
samenleving. 
Deze hulp wordt gerealiseerd vanuit twee pijlers: de 
tweedehandswinkel Ommekaar en de voedselhulp 
Lichtpunt.
‘Vzw Ommekaar & Lichtpunt’ gebruikt alle bijdragen om 
te voorzien in de basisbehoeften van kinderen en 
volwassenen in onze stad, die in armoede leven: 
voedselpakketten, kleren die passen bij de tijd van het 
jaar, schoolgerief, speelgoed … Vanzelfsprekende dingen 
voor ons, maar niet voor hen. 

We kunnen armoede niet uit de wereld helpen, maar 
mensen waardig behandelen, naar oplossingen zoeken en 
kinderen aan een betere toekomst helpen… samen lukt 
ons dat wel. Dankzij een succesvolle 
pannenkoekenverkoop hebben de leerlingen van het Sint- 
Barbaracollege hieraan een stuk meegeholpen. Van harte 
dank!



Helix Geraardsbergen
De tweedes gingen op 11 oktober op stap naar 
het bos. We luisterden aandachtig naar de gids 
en speelden er allerlei spelletjes. Tussen de 
bomen ontdekten we ook paddenstoelen. We 
leerden dan ook veel verschillende soorten 
kennen en herkennen.
In de namiddag konden we ons helemaal 
uitleven in de speeltuin van de Gavers. Onder 
een STRALEND herfstzonnetje beleefden we 
een hele mooie dag!

activiteiten

We gingen naar maandelijkse gewoonte met z’n allen naar 
de eucharistieviering.
Oktober is de missiemaand. Over de hele wereld voelen 
christenen zich gezonden door Jezus om over Hem te 
vertellen en om hulp te gaan bieden aan mensen in nood.
Dit jaar wil onze school zich inzetten om de armoede 
dicht bij ons aan te pakken en daarom kon je deze maand 
pannenkoeken aankopen. Door deze te verkopen, mogen 
we ons ook een beetje ‘missionaris’ noemen. Het geld dat 
we ophalen met onze verkoop zullen we schenken aan de 
‘VZW welzijnswerk Ommekaar&Lichtpunt’. Zij zullen dit 
gebruiken om kansarmen in Zottegem 3 keer per maand 
een gratis voedselpakket aan te bieden.

We zijn deken Hans Vandenholen heel dankbaar voor het 
samen vieren van de eucharistie op maandelijkse basis en 
dat met de hele school. We namen met z’n allen afscheid, 
na 12 jaar dienst als deken in Zottegem. Hij blijft zijn 
taak als voorzitter van het schoolbestuur verder 
uitoefenen.
We wensen hem heel veel succes in Aalst.

Afscheidsviering

Niveaulezen
Elke dinsdag doet 
het vijfde leerjaar 
aan niveaulezen. 
Onder een stralende 
zon lazen we deze 
week voor aan elkaar 
in ons groepje.

Na het lezen van een stukje tekst, stelden 
we vragen aan elkaar om na te gaan of we 
ook begrepen wat we hadden gelezen.
Om het extra leuk te maken, gebruikten we 
gezelschapsspelletjes tijdens het lezen. 
Hierdoor konden we tussenin ook eens 
ontspannen!



Het meest magische seizoen is zonder twijfel de herfst en dan is het
bos ‘the place to be’. Op donderdag 6 oktober trokken de kinderen 
van H1A en H1B richting het Park van Breivelde. Onderweg werden de 
zakken gevuld met de oogst van de kastanjebomen op de 
Kastanjelaan. We maakten er een wedstrijdje van: ‘Welke klas 
verzamelt het grootste gewicht aan eetbare kastanjes?’. In het bos 
gebruikten we al onze zintuigen. Welke geuren kunnen we ontdekken? 
Welke geluiden horen we? Hoe voelt het om mos en schors te 
strelen? Het is verbazingwekkend hoe aanstekelijk het enthousiasme 
en de verwondering van de kinderen is bij het ontdekken van al die 
herfstpracht. Je bewondert samen de schoonheid van de verschillende 
soorten paddenstoelen. Je hurkt neer om met een takje 
kriebelbeestjes tussen de bladeren te ontdekken. Je geniet van het
gefladder en gekissebis van de ganzen bij het voederen met oud 
brood. En al snel laat je je verleiden tot de belofte: ‘ We komen nog 
eens terug voor een bosspel in de Week van het Bos!’ 

Vierdes
Tijdens de godsdienstles werd er in de vierdes “de 
volle stoel” geïntroduceerd. D.m.v. een 
teletijdmachine konden enkele leerlingen zich 
spiritueel verplaatsen naar het jaar 1855 waarbij ze 
in de huid kropen van ‘Moedig hert’ en het 
opperhoofd van de Dwamisch indianen. De overige 
leerlingen mochten hen vragen stellen om zo meer 
te weten te komen over wat deze indianenstam 
dacht over ‘de schepping’, over ‘Moeder aarde’. De
indianen redeneerden anders dan ‘de blanke man’ 
toen: Ze voelden zich volledig met de natuur 
verbonden, de aarde is de moederschoot van al wat 
leeft. Tijdens deze lessen zagen de leerlingen dat 
mensen in verschillende levensbeschouwingen en 
godsdiensten geboeid worden door het wonder van 
de vruchtbare aarde…. en dat dit respect voor de 
schepping  zeker en vast iets is wat we willen 
meenemen naar ons leven in deze moderne tijd.

activiteiten

Herfstgevoel H1A en H1B 



 

De SUPER-UKKEN die alles 

kunnen! 

KLAS VAN DE MAAND

kleuters

SBC Kleuternieuws - SBC Lager - SBC Trapstraat
www.kbz.be - 09 360 05 96 - info@kbz.be

Kleuterklassen houden 

openklasdag!

En in november? 
Schoolfotograaf
Wapenstilstand
Grootouderweek
Grootouderviering
Voorleesweek
Eucharistieviering met OKRA 

Blije gezichten….

Gelukkige ouders…

Enthousiaste kleuters…

En tevreden directie en leerkrachten…

Op naar de volgende openklasdag: 

kerstbeleving op 16/12!

Bedankt voor jullie opkomst! 

HerfstwandelingJuf…ze zijndaar!De ‘grote kinderen’ van het  zesde leerjaar 
gaan samen met ons op zoek naar takjes, bladeren en noten.In groepjes van twee of drie mochten ze 

zich ontfermen over een peuter. Die vonden al die aandacht superleuk!De zesdejaars hebben hun taak heel goed uitgevoerd. Ze wezen de peutertjes op de verschillende kleuren van de bladeren, lieten ze grote en kleine takjes zoeken en vulden samen een grote zak met herfstmateriaal.Het werd een leuke, leerrijke en sociaal  geëngageerde herfstwandeling en . Wij vinden dit dan ook voor herhaling vatbaar!
Dankjewel juf Soetkin en de leerlingen van H6A voor de begeleiding!

 


