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De Sint houdt van solidaire kinderen!
Solidaire Sinterklaasactie in Stedelijke Basisschool De Brug, Roeselare

Niet alle kinderen in de klas schrijven een brief naar de Sint, zetten hun schoentje en krijgen op 6
december cadeautjes. Sommigen kennen de man ook niet vanuit hun thuiscultuur.
"Mijn Kosovaarse ouders kenden de Sint niet tot ik mijn eerste brief schreef en mijn schoentje
zette. Die eerste keer ontving ik mijn cadeautje met vertraging maar 6 december werd ook bij ons
een jaarlijkse traditie. Ik zat vroeger zelf ook in SBS De Brug en zag dat veel kinderen uit de boot
vielen omdat de Sint in hun cultuur niet voorkomt. Wanneer we tijdens een klasgesprek mochten
vertellen wat we allemaal gekregen hadden van de Sint waren er altijd kinderen die ter plaatse
iets verzonnen om er toch maar bij te horen. Dat is heel pijnlijk omdat het voor de zoveelste keer
benadrukt dat je anders bent”, vertelt Deniza Miftari, die als stagiaire bij ARhus een solidaire
Sinterklaasactiviteit helpt organiseren.
Hiervoor slaan ARhus en SBS De Brug Roeselare op 3 december in het kader van het SIREEproject de handen in elkaar. “Deze Sintactiviteit laat kinderen zelf even Sint zijn... Samen met alle
kinderen, leerkrachten en ouders gaan ze creatief aan de slag om even later de schoen van elke
medeleerling te vullen. En daar gaat het Sintgebeuren uiteindelijk om: iedereen - en vooral elkaar
- blij maken.”, vertelt Koen Dierynck, directeur van Stedelijke Basisschool De Brug.

Solidariteit staat centraal
Samen met hun ouders knutselen de leerlingen van het derde kleuter en het eerste leerjaar een
cadeautje: sleutelhangers, balpennen of schudbollen. Niet voor zichzelf maar voor een andere
leerling. Eens alle cadeautjes klaar zijn, worden ze ingepakt. Daarna zetten alle kinderen hun
schoen in de turnzaal en wordt in elke schoen een zelfgemaakt cadeautje gelegd. Zo gaan alle
kinderen met een cadeautje naar huis dat door iemand anders gemaakt werd.

SIREE
“SIREE staat voor Social Integration of Refugees through Education and self-Employment. Met dit
Europees project zet ARhus zich samen met partners uit het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en
Nederland … in voor de sociale integratie van mensen met een migratieachtergrond – en dit via
onderwijs en ondernemerschap. ”, licht Yves Rosseel, directeur van ARhus, toe.
“We willen gezinnen met een migratieachtergrond meer betrokken maken en beter aansluiting
doen vinden in het onderwijs. We hebben daarom in 6 Roeselaarse scholen leergemeenschappen
opgestart. Dit zijn groepen van ouders, leerlingen en leerkrachten of andere mensen uit de school
die samen nadenken over wat er anders en beter aan een betere integratie op de school”, gaat
Bruno Daems, verantwoordelijke projecten bij ARhus verder.
“SIREE ondersteunt onze school in haar intentie om leerkrachten, ouders en kinderen in al hun
diversiteit te verenigen. Samen wordt gezocht naar initiatieven die deze intentie een flinke boost
geven.”, besluit Koen Dierynck, directeur van Stedelijke Basisschool De Brug.
Niet voor publicatie / contact voor meer informatie:
Praktische info:
Wat: Leerlingen van het 3de kleuter en het eerste leerjaar knutselen een geschenk voor elkaar.
Waar: Stedelijke Basisschool De Brug, Brugsesteenweg 75, 8800 Roeselare
Wanneer: 3 december
- Knutselactiviteit van 13u20 tot 15u
- Om 15u15 wordt in elk schoentje een zelfgemaakt geschenkje gestoken.
- 16u: einde activiteit
Meer info:
Communicatiemedewerker Sandra Vanneste
sandra.vanneste@arhus.be of 0470 50 61 60
Projectcoördinator Hendrikje Meyvis
Hendrikje.meyvis@arhus.be of 0487 90 53 52

