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Allerliefste lezertjes.

Wat betekent dit precies? Wij gingen erover praten met
Mozaïekpapa Tom Moons, de papa van Jules (6B) en Lili
(2B), en tevens voorzi9er van de Ouderraad van De
Mozaïek.

Is bij jullie de septembermaand ook voorbij geﬂoept,
gevlogen, gezoefd en gestoven? Maar goed dat we op
1 oktober allemaal eventjes mochten uitblazen van
deze ﬂitsende start van het nieuwe schooljaar. En
ziehier, een nieuw Karooke, voor nog meer leesplezier!

Herfstgedichtje
Beukennootjes, paddenstoelen

Geen kind mag alleen opgroeien

Dwarrelblaadjes, rood en geel

“Alles begon eigenlijk met de adop2e van onze Jules,”
vertelt Tom. “Door in Ethiopië te zijn en daar met mijn
eigen ogen te zien dat er kinderen zijn die zonder ouders, zonder familie, zonder iemand die om hen gee>,
moeten opgroeien. Toen dacht ik: “Als er een organisa2e bestaat die hier iets aan doet, dan wil ik daarvoor
werken!” En zo gebeurde het dat ik in 2009 terecht
kwam bij SOS Kinderdorpen.”

Lekkere noten en kastanjes
Vind je in de herfst heel veel
Maar ook mist en hagelbuien
Regenvlagen, hondenweer
Doe je paraplu dan open
En geen druppel raakt je meer!

“SOS Kinderdorpen is een wereldwijde organisa2e die
geloo> in de ontwikkeling van kinderen als voorwaarde
voor een betere toekomst. Over de hele wereld verliezen duizenden kinderen dagelijks één of beide ouders. Daarnaast zijn er ook miljoenen kinderen die hun
ouders dreigen te verliezen, door extreme armoede,
ziekte of oorlog. SOS Kinderdorpen wil hier iets aan
doen door kinderen die geen ouders of veilige thuishaven hebben een zorgzame familieomgeving te bieden.
Zo hopen we dat zij zich kunnen ontwikkelen tot zelfstandige volwassenen die zelfvertrouwen hebben en
verantwoordelijkheid kunnen opnemen voor zichzelf en
andere mensen.”

De wereld verbeteren leer je op school
Onze kinderen groeien op in een wereld vol
uitdagingen. Regelma&g willen we jullie berichten
over hoe zij via ac&es op school de mondige, kri&sche,
duurzame en solidaire burgers van morgen worden.
Deze maand in de kijker: SOS Kinderdorpen.
We kennen allemaal de groene Kus-en-Knuﬀelzone aan
de ingang van onze school. Het is de plek om ’s
ochtends met een zoen en een knuﬀel afscheid te nemen van elkaar en te starten met een nieuwe dag. Een
belangrijk moment. Want, zoals er ook bij geschreven
staat:

Een heel belangrijke organisa2e dus! We zochten het
even op: SOS Kinderdorpen helpt momenteel wereldwijd meer dan 79 000 kinderen aan een liefdevolle thuis, ondersteunt 89 000 families in 135 landen,
waaronder België. En dit alles ongeacht aComst, geloof
of huidskleur. Onvoorstelbaar!

“Zonder liefde kan een kind niet groeien.”
Waar komt dit mooie idee van de Kus- en Knuﬀelzone
eigenlijk vandaan? Want niet alleen in Kessel-Lo is er
zo’n groene zone. Sinds september 2016, toen de allereerste zone werd geplaatst in Schepdaal, zijn er al
meer dan 70 zones verspreid over heel België! In De
Mozaïek hebben we deze zone sinds januari 2017.

Liefde & Onvoorwaardelijke Zorg
Papa Tom vertelt verder: “Het vertrekpunt van SOS
Kinderdorpen is dat kinderen liefde nodig hebben. Vandaar ook de slagzin die je op de Kus- en Knuﬀelzone
ziet: “Zonder liefde kan een kind niet groeien.”

Dit is het ini2a2ef van SOS Kinderdorpen, een interna2onale organisa2e met een heel belangrijke opdracht.
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Kinderdorp. Drie jaar later, in 2013, zag ik hen terug.
Twee vrolijke jongens van 4 jaar oud. Dat gaf een heel,
heel bijzonder gevoel.”

Liefde, een warme omgeving en onvoorwaardelijke
zorg zijn immers de onontbeerlijke basis voor groei en
ontwikkeling voor elk kind, waar ook ter wereld. De
Kus- en Knuﬀelzone staat voor ons dan ook symbool
voor een warme manier om ’s ochtends afscheid te
nemen en je kind in vertrouwen over te laten aan de
zorgen van de leerkrachten.

“Het feit dat je mee kan bouwen aan duizenden
verhalen van kinderen, hen kan helpen opgroeien in
een liefdevolle omgeving, gee> ontze9end veel voldoening.”

Daarnaast staat het voor ons ook symbool voor het
besef dat er heel veel kinderen zijn die dit niet hebben. Op wereldschaal gaat het om 1 kind op 10 dat
liefde en zorg moet missen. In België gaat het om 1
kind op 25. Dat is veel. En daar willen wij met SOS
Kinderdorpen iets aan doen. Wereldwijd zijn er zo’n
550 Kinderdorpen. In België hee> SOS Kinderdorpen
drie projecten (in Kraainem, Liedekerke en Marche-en
-Famenne).

En ons ook! Hartelijk dank Tom, voor dit bijzondere
verhaal en de ongelooﬂijk belangrijke inzet van SOS
Kinderdorpen wereldwijd!
Dus dat is het verhaal achter de groene Kus-enKnuﬀelzone.
Wil je meer weten over SOS-Kinderdorpen? Surf dan
naar: www.sos-kinderdorpen.be

Activiteiten uit 6B

Ambassadeurs

De mama van Jakob kwam naar onze klas omdat we
over het project water leerden. Ze leerde ons over
waterzuivering. We hebben zelf een miniwaterzuivering
gebouwd met grind, zand, wa9en en een ﬂes. We hebben er alle soorten vuil water in gegoten en het kwam
er echt schoner uit! Het was een hele leuke ac2viteit!

“SOS Kinderdorpen kan ook rekenen op de inzet van
bekende mensen zoals de muzikanten Ronny Mosuse
en Gabriel Rios, de Olympisch atlete Kim Gevaert, de
voetbalster Vincent Kompany, tennislegende Kim
Clijsters en atle2ekcoach Jacques Borlée. Deze mensen willen elk hun eigen leven verbinden met dat van
SOS Kinderdorpen en hun bekendheid inze9en om
onze projecten in de spotlights te plaatsen. Zo ze9en
bijvoorbeeld Kim Gevaert en Vincent Kompany zich
ac2ef in voor de kinderdorpen in Kinshasa, en gee>
‘gezinsmadame’ Kim Clijsters haar steun aan de Belgische projecten.

Jobe, Jakob en To uit 6B

Damien, Kome & Vele Anderen…
“Wat vond je tot nu toe het meest bijzondere aan je
werk voor SOS Kinderdorpen?” willen we nog weten.
“Wat heel mooi is, is dat je weet dat alles wat je doet
een belangrijke impact hee>,” vertelt Tom. “Ik zal
een voorbeeld geven. In 2010 waren we met een van
de partnerorganisa2es in Togo op bezoek in het
Moeder-Kind-Hospitaal. We ontmoe9en er de tweelingjongens Damien en Kome. Zij waren na hun geboorte in een ondervoedingsprogramma terecht gekomen omdat ze 2jdens de zwangerschap te weinig

Het schooljaar is al goed gestart! We gingen voor de
eerste keer naar de bibliobus. Dat was heel leuk, we
vonden veel leuke en grappige boeken bv. een heel
grappig boek over magere heinen.
Er waren ook strips bij. Wij vinden
lezen heel leuk, dus vinden we het
heel belangrijk dat er elke dag een
leeskwar2ertje voorzien is. We
hebben in onze klas een zetel en
een zithoek waar je in kan lezen.
Ook het nieuwe idee van de kalender met de gekke foto's was
een leuk en grappig idee. Hopelijk
blijven er nog veel zo'n leuke dingen gebeuren op school!

voedsel had gehad. Hun mama was overleden 2jdens
de bevalling, en ook hun zusje leefde niet meer. Ze
waren dus le9erlijk aan hun lot overgelaten. Toen hebben we samen beslist om hen op te nemen in het

Loe en Norah uit 6B
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In het begin van het schooljaar hebben we uitleg gekregen over wat we allemaal gaan doen in het zesde leerjaar. Ik vind het belangrijk dat we ons goed moeten
voorbereiden op het middelbaar.
Onze eerste uitstap was een tocht op de millieuboot,
van Leuven tot Kampenhout Sas. Vooral op het dek was
het koud. Ik denk dat het een kei tof jaar wordt, vooral
ook omdat we dit jaar op bosklassen gaan. Ik zit ook in
een keitoﬀe klas bij juf Mariska, een kei coole juf. We
leren ook veel nieuwe dingen bij.
Hafsatou uit 6B

Vlaamse Veldloopdag

Kindvriendelijke vieringen

Woensdag 26 september was het de 30ste “Vlaamse
Veldloopdag”, waar de leerlingen van de Mozaïek aan
meededen.
Met 130 enthousiaste deelnemers waren ze talrijk
aanwezig. Een groot applaus voor iedereen die
hee> meelopen!
Er waren ook een paar Mozaïekers die op het podium
stonden:
Wist je dat er elke maand een kindvriendelijke viering
doorgaat in de parochiekerk op de Diestsesteenweg ?

1e leerjaar Sari
3e leerjaar Marieke

Je kan er mee vieren, bidden, zingen in een taal op
maat van kinderen. Doorheen een korte ac2viteit kan je
zelf ervaren waar het evangelie van die week over gaat.

4e leerjaar Mirte en Arsena
5e leerjaar Saïd

Wie wil, mag een tekstje voorlezen of een tekening
maken. Het kindvriendelijk orkestje gee> meer kleur
aan de liedjes.

Het was weer een superleuke woensdagnamiddag!
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Wistjedat… er toﬀe kinderen van het zesde leerjaar
komen voorlezen in het tweede leerjaar, en dat de
kinderen van het tweede dat fantas2sch leuk vinden.

Iedereen is van harte welkom op volgende data,
telkens om 10u in de kerk:
21 oktober, 25 november (Christus Koning), 23 december, 6 januari (aansluitend sterzingen), 3 februari,
31 maart, 5 mei , 30 mei (eerste communieviering), 2
juni (vormselviering) en 23 juni

Wistjedat… we in Kessel-Lo een fantas2sch provinciaal
domein hebben, waar de kinderen van het tweede en
het derde leerjaar samen zijn gaan spelen.

Zijn er ouders die zin hebben om (af en toe) mee te
werken
aan
de
voorbereiding
van
zo’n
kindvriendelijke viering ? Laat gerust iets weten aan
Tom: Tom_Heylen@telenet.be, of spreek iemand van
ons aan.

Wistjedat… de strapdag een fantas2sch groot succes
was met 140 stappers en 242 trappers en een leuke
wieltjesdag.
Wistjedat… er in het fantas2sche tweede leerjaar elke
dag een half uur in hoeken gewerkt wordt, en er in het
even fantas2sche vierde en vijfde leerjaar vanaf dit
schooljaar planma2g gewerkt wordt.

Misschien wel tot dan ?
Tom, Herman, Thierry en Linne

Oeps!
Jawel, jawel. Het is ontegenzeglijk bewezen: de warme
zomer en haar hi7egolven hee8 sporen nagelaten in
de hersenpannen van de Karookeredac&e…

Wistjedat… het vijfde en zesde leerjaar op bezoek gingen op de milieuboot, ze hebben er fantas2sch veel
bijgeleerd.

In de vorige edi2e hadden we nl. overduidelijke fouten
in de ‘Wie is wie?’ over het
hoofd gezien bij onze immer
vertrouwde Juf Kris2en &
Meester Christophe! Tss, tsss,
tss….Hoe is het mogelijk…?

Wistjedat… we ook dit jaar verdergaan met ons fantas2sch KiVa-project.
Wistjedat… er 140 kinderen van De Mozaïek meededen met de veldloop en wij daardoor de school met de
meeste deelnemers waren. Fantas2sch toch!

Bij deze ze9en we dit graag
recht en hebben we ons al
gezamenlijk ingeschreven
voor een driedaagse training in ‘Hersenpanherstel!’ Of
er nog iets te redden valt weten we niet, maar hierbij
toch al wel de juiste foto & namen!

Wistjedat… er fantas2sch gekke foto’s
werden voor een Mozaïek-jaarkalender.

gemaakt

Wistjedat… er in elke klas elke dag een kwar2ertje
gelezen wordt, onder het mo9o dat niets zo fantas2sch
is als een goed boek.

2de leerjaar
Wistjedat… we juf Ann veel beterschap wensen en
haar fantas2sch hard missen, maar dat we ook fantas2sch blij zijn dat we juf Rieja, juf Evie en juf Jana dit jaar
welkom mogen heten op onze school.
Wistjedat… de redac2e van het Karooke alvast van
plan is om er dit jaar een fantas2sche lap op te geven.

KUS (Ken Uw Stad)
Waar september zeer rus&g was qua beleving in Leuven, wordt oktober des te drukker. Overal valt wel iets
te beleven. We pikken er een aantal ak&viteiten uit.

Juf Kris2en, Meester Christophe & Juf Cindy

Wistjedatjes
Magisch Slo1eest
Op vrijdag 12 oktober 2018 van 19:00 tot 22:00 wordt
in het provinciaal domein het einde van de zomerperiode gevierd.

Wistjedat… er 68 nieuwe kinderen gestart zijn voor
een fantas2sch schooljaar.
Wistjedat… de start van een fantas2sch nieuw jaar
gevierd moet worden, en we daarom met zijn allen
samen naar de kerk zijn gegaan.

Er zijn sfeervolle wandelingen met vertellingen, vuuranima2es, muziek,... Vanaf 21:30u is er een slotdrink
voorzien met live-muziek aan de visvijver. Dus met zijn
allen daarheen !!!
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Feest voor kinderen in de Bib Leuven

Arenberg fes5val

Zoals elk jaar is het in oktober Feest in de Bib. En dat
is dit jaar niet anders! Naar jaarlijkse gewoonte wordt
dit feest in een leuk thema gegoten. Dit jaar is dit Duizend-en-één-nacht ...

De adel hee> de reputa2e weinig toegankelijk te zijn,
maar het Arenberg Fes2val breekt met die tradi2e. Het
programma gee> je een exclusieve inkijk in het leven
van een adellijke familie. Met maar liefst een 30-tal
heel uiteenlopende ac2viteiten stroomt er van 20 oktober 2018 tot 20 januari 2019 blauw bloed door Leuven
en de regio. Wie de wereld van de adel door de eeuwen
heen beter wil leren kennen, zal dus bijzondere ontdekkingen doen 2jdens het Arenberg Fes2val.

Op zaterdag 13 oktober 2018 van 10:00u tot 17:00u
lezen voorleesoma’s en -opa’s voor in de Kinderbib. Maar je kan er eveneens komen knutselen, een
gezelschapsspel spelen of de schat van Ali Baba komen zoeken!

Enkele ac2viteiten:

De voorleesuurtjes zijn:
11.00 uur + 15.00 uur: Bib Leuven Tweebronnen / Kinderbib
15.00 uur: de Bib Leuven Kessel-Lo
11.00 uur: de Bib Leuven Bibliobus

We gaan van start met het openingsweekend op 20 en
21 oktober dan zijn Spelen in het kast- en doolhoCasteel. Je kan een geweldige namiddag belevenop speeltuigen vol verbeelding, zowel voor klein als voor
groot.

Naast deze zijn er nog tal van andere ac2viteiten. Zoals een heuse boekenverkoop, buikdansen en
een fotohoek. Zeker de moeite waard om eens een
kijkje gaan te nemen.

Bram Deryckere maakt huishu9en en kastkastelen met
liefde maar, ook niet onbelangrijk, met recyclagehout.
Oude kasten worden omgebouwd tot een oninneembaar slot en een doolhof opgetrokken uit reststukken
hout die in elkaar schuiven tot een echt kasteel. Er is
dus geen twijfel aan dat je verbeelding helemaal tot zijn
recht zal komen in deze ArenbergseWng van hout.

Voor meer informa2e en uurregelingen kan je terecht
op de site van de bib.
Rode Hond

Je kan doorlopend op het Ereplein van het Kasteelpark.

Ook naar jaarlijkse gewoonte is er dit jaar weer het
heus kunstefes2val ‘RODE HOND’. Ondertussen de
13e edi2e !! Theater, circus, dans, ﬁlm, muziek ... Geniet met de hele familie van meer 200 voorstellingen
en ac2viteiten verspreid over de stad.

Op zaterdag 27 en zondag 28 oktober is er het Bosweekend in Heverleebos en Meerdaalwoud op de Grezweg in Heverlee. Wist je dat de Arenbergs uitstekende
bosbeheerders waren? De prach2ge groene gordel
rond Leuven hebben we dan ook aan hen te danken. Je
ervaart het Heverleebos en Meerdaalwoud op een geheel andere manier. Een afwisselend buitenprogramma
maakt van dit Bos-weekend een niet te missen ac2viteit
voor klein en groot.

Dit jaar loopt het fes2val van zaterdag 27 tot en met
dinsdag 30 oktober 2018
Enkele belangrijke items:
Het Openingsfeest gaat
door
op
zaterdag
27 oktober 2018 aan
heVes2valcentrum Hal 5
op het grasveld en start
om 11u. 'De Tamtammen
en de Madammen' zorgen
met verschillende slaginstrumenten voor de knallende a>rap.

Een historisch schouwspel uit het leven van de familie
Arenberg, everzwijn aan 't spit, de boomplantac2e en
nog vele andere leuke ac2viteiten in het bos.
Een laatste ac2viteit die we in de kijker willen ze9en is
de wandeling 'Op stap naar het kasteel van prinses Lydia' . Dit is een gezellig familiegebeuren, op maat voor
jong en oud. Wie Arenberg zegt, denkt onmiddellijk aan
het Arenbergkasteel in Heverlee en de grote bossen
rond Leuven. Maar wie waren de Arenbergs eigenlijk?
Tijdens deze speelse gezinswandeling kom je er alles
over te weten. Je wandelt langs straten en pleinen en
bospaadjes rich2ng het kasteel van prinses Lydia. Met
leuke doe-opdrachten maak je kennis met de rol die de
Arenbergfamilie in deze streek speelde.

Hal 5 is dit jaar het Fes5valcentrum en daarbij het
kloppende hart van het fes2val. Daarnaast kan je nog
terecht op 17 verschillende loca2es in de stad. Leef je
uit in één van de vele speelplekken, laat je verrassen
door de pop-upacts en geniet van het Fes2valcafé
met livemuziek, goocheltruken, grime en lekker eten
en drinken op kindermaat.

Het vertrekpunt is aan het Heilig Har2ns2tuut en gaat
door op verschillende dagen en 2jds2ppen en is volledig gra2s. Van zaterdag 20 oktober 2018 om 08:00 tot
zondag 21 oktober 2018 om 15:00.

Voor het volledige programma kan je een kijkje gaan
nemen op de website van Rode Hond of in de brochure die op verschillende openbare plaatsen gra2s mee
te nemen is.

Voor het volledige programma en info kan je surfen
naar de site van Arenbergfes2val.
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Start 'week van het bos'

1ABC: film 'Minuscule'
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1ABC: kleuterintegratie
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4ABC: start bibliot
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KIVA HALLOWEEN
5ABC: toneel
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2de & 3de graad:
4ABC: uitstap Bos (hele
handbaltornooi
dag)
4ABC: zwemmen 6ABC: daguitstap naar het
bos
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