Hoe kan de school haar bijdrage leveren ?
-

-

Jaarlijks “goed doel” uitkiezen
o Activiteiten gedurende het jaar tvv Levensloop organiseren (vb spaghetti namiddag...)
o Verkoop gadget van Levensloop (buttons, armbandjes, vooral kaarsenzakjes)
o Verkoop eigen gadgets tvv Levensloop
Een team vormen tijdens het weekend
Vrijwilligers optrommelen voor de opzet en afbraak van het event
Algemene steun voor dit solidariteitsevenement
Indien de school een goed doel steunt gedurende een halve dag: wie zich inschrijft als vrijwilliger voor
de opbouw en afbraak en/of tijdens het LL weekend heeft die halve dag vrijdag

Mogelijke interactie vanuit Stichting
-

Interactieve presentatie aan leerlingen – lesuur besteden aan kanker
o af te spreken hoe veel tijd er mogelijk is
o niveau kan verschillen volgens leeftijd
o voorstel tot invulling van de les volgens VIEREN/HERINNEREN/STRIJDEN
o Bvb gedurende de AVG lessen (algemene vorming Godsdienst)

•

Via het thema vieren kan gepraat worden over ziekte, de behandelingen en de vooruitgang in
wetenschappelijk onderzoek. Dank zij wetenschappelijk onderzoek vieren we immers elk jaar meer
mensen die genezen van de ziekte.

•

Ook herinneren is een sleutelbegrip van. We willen mensen herinneren die de ziekte verloren hebben.
Daarom wordt aan de leerkrachten ook de mogelijkheid geboden om kaarsenzakjes te versieren
tijdens hun lesuur. Deze kaarsenzakjes zijn symbolisch voor de ziekte kanker en dienen om iemand te
gedenken die de strijd verloren heeft, maar ook om vechters, mensen die vandaag nog knokken tegen
de ziekte, hoop en moed te geven. Het is een symbool van warmte, samen herinneren en hoop. Mits
akkoord van de directie vragen we hiervoor één euro aan de ouders.Voor elke bijeengespaarde vijf
euro kan een kaarsenzakje door de klas versierd worden. Deze zakjes worden langs
de”Levenslooppiste” geplaatst.Ze zullen samen met de kaarsenzakjes van de teams voor
levensloop,verenigingen en inwoners van St-Truiden symbool staan voor de hoop die we de strijders
tegen kanker willen meegeven. Op die manier willen we voor elk kind de ruimte geven om iemand in
zijn of haar omgeving een bijzondere plaats te geven op levensloop.
De school kan zelf een ander idee uitwerken om invullen te geven aan deze kaarsenzakjes.

•

Ten slotte kan er via het thema strijden duidelijk gemaakt worden dat elke leerling iets kan doen. Vele
leerlingen lopen of wandelen mee in een team van Levensloop Neteland, maar ook een kunstwerkje
maken, een dansje in elkaar steken of een briefje schrijven naar een ziek kankerpatiëntje zijn zinvolle
manieren om kinderen te laten voelen dat ze een verschil kunnen maken in de strijd tegen de ziekte.

-

Hulp aan de communicatie richting ouders

Alvast bedankt!
Meer informatie over Levensloop Neteland en Stichting tegen Kanker kan u terugvinden op
www.levensloop.be/neteland en www.kanker.be

