“Beste Juf, beste Meester, je vindt
misschien dat ik veel aandacht vraag. Je
vindt misschien dat ik niet altijd even
aandachtig ben. Ik begrijp best dat je daar
doodmoe van wordt. Maar ik wil je alleen
maar zeggen, dat ik je nodig heb.”

Levensloop Neteland, het 24-uur durende evenement, georganiseerd door Stichting Tegen Kanker, komt er aan: opnieuw
24 uur in beweging tegen kanker. Alle kinderen in de regio Neteland en verder doen opnieuw mee. Chiro, scouts, scholen
en families dragen elk hun steentje bij. Maar wat is dat nu, kanker? Wat betekent het om iemand met kanker in de familie
te hebben en vooral, hoe ga je er als school, leerkracht en leerling mee om?

Levensloop kan een gelegenheid bieden om het tijdens
de les gedurende 1 uurtje over kanker te hebben.
De ziekte raakt ons immers allemaal, maar we kunnen
er ook allemaal iets aan doen!
Bekijk de mogelijkheden om tijdens een lesuur aan de
slag te gaan tegen kanker!

Bouw een les op rond de drie sleutelbegrippen van Levensloop.
VIEREN – HERINNEREN – STRIJDEN

VIEREN, omdat we door onderzoek en kennis

vandaag meer levens kunnen redden in

vergelijking met 20 jaar geleden. Levensloop zorgt er voor, dat er de komende jaren nog
meer aan onderzoek gedaan kan worden. Om over 20 jaar te kunnen zeggen, dat nog meer
levens gered worden, dankzij nieuw wetenschappelijk onderzoek.
Geef in je les wat uitleg over behandelingen zoals chemotherapie, genezen van kanker en
wetenschappelijk onderzoek.
Voor de oudere leerlingen kan er een vechter uitgenodigd worden, die
dit mee komt uitleggen voor de klas. Geef vooral een boodschap van HOOP voor de toekomst!

HERINNEREN, omdat we tot op vandaag nog mensen
moeten afgeven die de ziekte niet overwonnen hebben.
Geef de leerlingen de mogelijkheid om te herinneren en
een kaarsenzakje te versieren en op te dragen aan
iemand die de strijd verloren heeft of om iemand hoop te
geven die vandaag nog vecht. De kaarsenzakjes kunnen
bekomen worden via de directies van elke school.

STRIJDEN, omdat elke leerling iets kan doen in de strijd tegen kanker!
Een dansje in elkaar steken of een paars letterwoord maken met postit’s en boodschapjes?
Leerlingen kunnen meelopen of wandelen in een team.
Of waarom niet een knotsgek idee in elkaar steken om wat extra geld in het laatje te brengen?
…..

Op zoek naar meer inspiratie, websites of materialen om mee aan de slag te gaan?
Neem dan zeker contact met Pascal Sermeus
Levensloop Neteland 2018
via LLneteland@outlook.be
of via 0468 245.960

