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Een mooi moment om verder te gaan

Beste leerlingen, ouders en vrienden 

 

 

De tweede week 'na de brand' zit er op. De school bruist intussen weer 

van leven. De brand laat natuurlijk nog zijn sporen na, maar stilaan vindt 

iedereen zijn weg. Maandag was het groot feest met taart, vrijdag lieten 

wij in krijttekeningen onze 'voetafdruk' na op de Grote Markt. Zo weten ze 

tijdens de Vredesfeesten ook dat Berkenboom - Mozaïek weer helemaal terug is en vooral : dat 

we 50 jaar bestaan. Rond 15u lieten we met zijn allen zo'n 200 ballonnen de lucht in gaan. Nu 

maar duimen dat er veel kaartjes worden teruggestuurd. We houden op een grote kaart bij hoe 

ver onze kaartjes geraakt zijn! 

 

Dit berichtje is het laatste in een rij van berichtjes uit 'donkere dagen'. Het spektakel van al die 

blauwe en gele ballonnen die de vrijheid kiezen is een mooi beeld om ook deze moeilijkere 

periode voor onze school af te ronden. Ik wil van de gelegenheid gebruik maken om iedereen, 

klein of groot, bekend of onbekend te bedanken voor alle steun. Steun in de vorm van daden of 

als bemoedigend kaartje of bericht. We hebben dit als ploeg nodig gehad en het heeft ons 

geholpen. 

 

Een speciaal woord van dank aan al de mensen van de firma 'Belfor' die als weldoende kabouters 

in witte pakken ook deze week nog verder werken aan de reiniging van onze inboedel. 

 

Deze bladzijde draaien we stilaan om. Er wacht nog heel veel werk op ons, dans, lees, schrijf, 

vlieg, doe met ons mee! Maandag zingen we ons schoollied uit volle borst mee. Tot dan. 

 

directeur Helmut 

06-09-2008, 23:44 geschreven door directeur Helmut  
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