
                      

                                  
 

 

 

Liefste ouders, leerlingen, oud-leerlingen, vrienden en supporters, … 
 

2019 is een feit ! 
  Maak van elke dag een magische tijd. 
      Vul ze met liefde, plezier en gezelligheid! 
 
In onze nieuwjaarsbrief nemen wij jullie graag nog even mee naar die gezelligheid van 2018: 
Ergens in november mondde een brainstorm over een bescheiden kerstdrink uit tot de 24-
uren van de Sint-Michielsschool.  Gedreven begonnen we aan dit impulsief bedacht 
avontuur! 
Met hopen enthousiasme en een gezonde dosis zenuwen gingen we concreet  aan de slag. 
 

 

Wie had durven dromen dat de respons en het resultaat zó hartverwarmend zou zijn? 
 

 
Leerlingen haalden de Chris Froome in zichzelf boven. 
Wekkers werden gezet om elkaars uurrecord te verbreken. 
Ouders en kinderen streden in spanning voor de volle bingo-oh-oh kaart. 
Het darttoernooi was er één van (bijna) wereldniveau. 
De kerstboom kreeg dagelijks meer en meer cadeautjes... 
Lievelingsliedjes werden talrijk aangevraagd. 
Zelfs een huwelijksdans werd met fonkelende ogen herbeleefd. 
Zoveel warmte en gezelligheid hebben wij tijdens deze kerstactiviteit mogen proeven. 
 

 

En daarbij waren  jullie allemaal de hoofdrolspelers … 

Bedankt voor jullie betrokkenheid, sportieve inzet, giften, hulp en aanwezigheid. 
 

 

 

Samen bereik je meer, is hier zeker op zijn plaats: 
 

De kerstboom inzamelactie resulteerde in een podium vol etenswaren en 
huishoudproducten. 



Daarnaast leverde de kerstfietsmarathon en de kerstmarkt een fenomenaal bedrag 
van 2587,78 euro op. 
   

 

   

 

Een oprechte dank-je-wel nogmaals aan onze gulle sponsors:  

 

 

                   

                    

 

 

 

Dankzij Fitality Merelbeke werd er gefietst op 

professioneel materiaal.  

Bovendien mochten wij 1 maand personal training 

verloten bij de fietsers.   

Deze prijs ging naar Karel Maenhout. 

 

                  

 

                  

 

www.fotoaktief.be 

Merelbeke  

 

Dankzij Fotoactief mogen oud – leerlingen Kasper en 

Loïc hun vriendschap vereeuwigen met een 

fotoreportage.  

 

 

 

 

 

Enkele sfeerbeelden zijn binnenkort te bewonderen op de website van de school. 

Wie graag de hele fotoreeks te zien krijgt, mag dit gerust laten weten op: Stefanie.kesteleyn@gmail.com  
 

 

      Warme groeten van jullie kapoenen, 

http://www.fotoaktief.be/
mailto:Stefanie.kesteleyn@gmail.com


 

        Werkgroep Kerst en de ouderraad..  


