
GESLOTEN

Wat als de muren konden spreken?
We zeggen heel vaak dat onze identiteit in de 
muren zit. Maar wat als die muren konden 
spreken? Welk verhaal zouden ze vertellen 
over onze school? Laat dat nu de rode draad 
zijn doorheen het pastorale jaarthema van dit 
schooljaar: het staat in de stenen geschreven. 
De stenen lokken ons volop uit om het verhaal 
van onze school te herontdekken, vanaf de 
fundamenten, over de hoekstenen tot de 
boordstenen … en de drempels niet te 
vergeten.Een venster open op het leven

Een open kijk op de wereld, het leven en de mensen vormt de 
vierde pijler van ons opvoedingsproject. Vensters openen onze blik 
op de wereld. Tegelijk geven ze de wereld ook een inkijk in onze 
school. Wat valt er allemaal te zien en te beleven in onze school? 
Maar er zijn ook onze innerlijke vensters. Zij geven ons een blik 
naar binnen, naar onze eigen ziel (om dat oude woord even van 
onder het stof te halen).
Raimon Panikkar, theoloog met Spaans-Indische roots, 
gespecialiseerd in interreligieuze dialoog, schetste ooit een mooie 
metafoor van het raam: “Vanuit mijn venster zie ik het landschap 
dat voor mij ligt. Maar mijn buur vertelt me dat hij door zijn 
venster ook een stuk landschap ziet, maar niet hetzelfde. Het 
landschap is dus groter dan ik me voorstelde. En dat weet ik maar 
omdat hij me dat kwam zeggen, omdat we daarover in gesprek zijn 
getreden.” Hopelijk openen de ramen verwerkt in het jaarthema 
vensters tot dialoog met anderen, maar ook met jezelf.

Mag het nog steeds een beetje meer zijn?
Voor de uitwerking van het jaarthema kozen we voor de combinatie van zingeving en pastoraal, omdat 
we verdiepingskansen willen aanbieden aan alle leerlingen en personeelsleden. Hieronder vermelden we 
graag enkele bouwstenen die dienstbaar zijn wanneer je op school werk wil maken van zingeving en 
pastoraal. Het dagelijks leven is het vertrekpunt. Zingeving en pastoraal is niet ‘iets extra’. Het zorgt voor 
een verdiepte kijk en beleving.
Geloven of omgaan met wat je niet zeker weet, is de grondhouding. Het gaat namelijk steeds over dingen 
die je niet wetenschappelijk kan verklaren maar die vertrekken bij de vraag: wat betekent dit voor jou?  
Symbolen en rituelen zijn een ideale manier om uitdrukking te geven aan die persoonlijke 
betekenisgeving.  Reflectie als kerneigenschap van een christelijk-lasalliaanse visie laat ons stilstaan bij 
wat er in het concrete dagdagelijkse leven dichtbij en veraf gebeurt

De bouwstenen van ons pastoraal jaarthema
Stenen vormen de rode draad en belichten het leven 
van onze school van heel verschillende richtingen. Er 
zijn immers verschillende soorten stenen, die ieder hun 
functie hebben. We halen onze inspiratie hiervoor uit 
de bijbel. In de bijbel komt het woord steen maar liefst 
327 maal voor. In een aantal verhalen spelen stenen 
zelfs een belangrijke rol. Wij kozen enkele verhalen 
rond stenen uit en laten hen graag hun verhaal doen:

September-oktober: hoekstenen
November-december: gedenkstenen
Januari-februari: werpstenen
Maart-april: weggerolde steen
Juni-juli: stapstenen 

Het staat in de stenen 
geschreven…

Jaarthema zingeving & pastoraal
2022-2023



01/11: Allerheiligen 
02/11: Allerzielen
05/11: Werelddag voor 
Bewustwording rond Tsunami’s
11/11: Sint-Maarten
14/11: Wereld Diabetes Dag
16/11: Internationale Dag van 
de Verdraagzaamheid
17/11: Werelddag voor de 
Filosofie
19/11: Wereldtoiletdag
20/11: Internationale Dag van 
de Rechten van het Kind 
20/11: Christus Koning
21/11: Wereld Televisie Dag
25/11: Internationale Dag voor 
de Uitbanning van Geweld 
tegen Vrouwen
27/11: Begin van de Advent

01/12: Wereld AIDS Dag
02/12: Internationale Dag voor 
de Afschaffing van Slavernij
03/12: Wereld Gehandicapten 
Dag
05/12: Internationale 
Vrijwillligersdag
06/12: Sinterklaas
08/10: Bodhi Dag 
10/12: Dag van de 
Mensenrechten
18/12: Internationale Dag van de 
Migranten
19/12: Begin Chanoeka
24/12: Kerstavond
25/12: Kerstmis
26/12: Einde Chanoeka 
31/12: Silvesteravond 

01/10: Wereld Vegetarisme Dag
02/10: Internationale Dag van 
Geweldloosheid
04/10: Dierendag
05/10: Jom Kipoer
08/10: Dag van de Trekvogel
9/10: Pavarana
10/10: Begin Soekot
16/10: Einde Soekot
17/10: Internationale Dag voor 
de Uitroeiing van Armoede
18/10: Simchat Thora
20/10: Dag tegen Kanker
21/10: Dag van de 
Jeugdbeweging
24/10: Divali
25/10: Wereld Pasta Dag
27/10: Werelddag voor 
Audiovisueel Erfgoed
30/10: Chhath Puja
31/10: Halloween

01/01: Nieuwjaarsdag
04/01: Wereld Braille Dag
06/01: Driekoningen
07/01: Orthodox Kerstmis 
08/01: Doopsel van Jezus
14/01: Orthodox Nieuwjaar 
15/01: Internationale Dag van 
de Sneeuw
22/01: Chinees Nieuwjaar
24/01: Internationale Dag van 
het Onderwijs
26/01: Regaib Kandili
27/01: Herdenkingsdag 
Holocaust
29/01: Wereld Lepra Dag

01/09: Start van het schooljaar
04/09: Scheppingszondag 05/09: 
Liefdadigheidsdag
08/09: Wereldalfabetiseringsdag
10/09: Pitra Paksj
11/09: Koptisch Nieuwjaar
12/09: Mindfulnessdag
14/09: Kruisverheffing 
15/09: Dag van de Democratie
17/09: World Clean up Day
21/09: Internationale Vredesdag
22/09: Geboortedag Confucius
23/09: Herfst-equinox
24/09: Werelddovendag
25/09: Begin Rosj Hasjana
27/09: Einde Rosj Hasjana
28/09: Wereldzeedag
30/09: Internationale Vertaaldag

02/04: Palmzondag
04/04: Internationale Dag 
tegen Landmijnen
05/04: Sederavond
06/04: Witte Donderdag  
06/04: Begin Pesach
07/04: Goede Vrijdag
08/04: Stille Zaterdag
09/04: Pasen
13/04: Einde Pesach
16/04: Orthodox Pasen
20/04: Einde Ramadan 
21/04: Begin Ramadanfeest
23/04: Einde Ramadanfeest
26/04: Werelddag van het 
Intellectuele Eigendom
28/04: Werelddag voor 
Veiligheid en Gezondheid op 
het Werk

01/05: Dag van de Arbeid
02/05: Wereld Tonijn Dag
03/05: Werelddag van de 
Persvrijheid
13/05: Dag van de Trekvogel
16/05: Internationale Dag van 
het Samen Leven in Vrede
18/05: Hemelvaartsdag 
20/05: Wereld Bijendag
21/05: Werelddag voor 
Culturele Ontwikkeling
22/05: Maharana Pratap
Jayanti
27/05: Sjavoeot
28/05: Pinksteren 
29/05: Internationale Dag van 
de VN Vredesmacht
31/05: Wereld Anti-Tabaksdag

03/03: Wereldgebedsdag 
06/03: Europese Dag van de 
Logopedie
07/03: Poerim
08/03: Internationale 
Vrouwendag
09/03: Wereld Nieren Dag
14/03: Pi-dag
20/03: Internationale Dag van 
het Geluk
21/03: Wereld Downsyndroom 
Dag
22/03: Wereld Water Dag
23/03: Begin Ramadan 
24/03: Wereldtuberculosedag
25/03: Earth Hour

01/06: Internationale Dag van 
de Ouders
03/06: Wereld Fietsdag
04/06: Drievuldigheidszondag 
05/06: Orthodox Pinksteren
08/06: Wereld Oceanen Dag
12/06: Werelddag tegen 
Kinderarbeid
14/06: Wereld Bloeddonordag
17/06: Werelddag tegen 
Woestijnvorming en Droogte
18/06: Dag van de Duurzame 
Gastronomie
20/06: Wereld 
Vluchtelingendag
21/06: Wereld Yoga Dag
25/06: Dag van de Zeevaarder
26/06: Internationale Dag 
tegen Drugsmisbruik en Illegale 
Handel
28/06: Begin Offerfeest 
30/06: Einde Offerfeest 

02/02: Maria Lichtmis 
04/02: Wereld Kanker Dag
06/02: Toe Bisjvat
11/02: Internationale Dag van 
Vrouwen en Meisjes in de 
Wetenschap
13/02: Wereld Radio Dag
14/02: Valentijnsdag
15/02: Parinirvana
17/02: Doe Vriendelijk Dag
18/02: Lailat-ul-Meraj
20/02: Dag voor Sociale 
Rechtvaardigheid
21/02: Internationale Dag van 
de Moedertaal
22/02: Aswoensdag 



Jouw droomhuis, is het een villa of 
een appartement, een studio of een 

kasteel, een burcht of een oud 
klooster? Hoogstwaarschijnlijk 

weerspiegelt jouw gedroomde huis 
iets van jezelf. Durf te dromen en 

maak jouw droomhuis in miniatuur.

Reflecteer bij al dat creëren ook eens 
over de betekenis van jouw kamers: 

zolder (wat wil je opbergen?), 
slaapkamer (wanneer wil je stilte?), 

salon (wie zal je uitnodigen?), 
keuken (wat behoort tot jouw 

interne keuken?), badkamer (wat 
vraagt extra verzorging?), fundering 

(wat is de basis van alles?)

HOEKSTEEN

september-oktober 2022
Inspiratie voor leerlingen 

Iedereen draagt haar of zijn steentje bij: als 
hoeksteen, snelbouwsteen, gevelsteen, siersteen, 

steenstrip of nog iets helemaal anders . Iedere steen 
heeft zijn eigenheid en zijn eigen bijdrage. Wat voor 

steen ben jij? Wat zijn jouw belangrijkste 
eigenschappen? 

Wanneer je een huis gaat bouwen, start je niet met 
het dak, maar diep onder de grond, eigenlijk heel 

verborgen, met het graven van de fundamenten. Een 
stevig fundament is heel belangrijk voor de 

stevigheid van het huis. Dingen die we goed kunnen 
geven ons vertrouwen. Waar ben jij echt goed in? 

In het oude Israël startte men elke bouw met een hoeksteen. Als een steen niet voldeed aan de eisen 
van de bouwheer, dan werd hij snel afgekeurd. Jezus wordt in de Bijbel vergeleken met een steen; eerst 
een verworpen steen, vervolgens een hoeksteen. Hij werd door de hogepriesters veroordeeld tot de 
kruisdood. Men vond dat hij onzin uitkraamde en God belachelijk maakte. Even later bleek echter dat 
God hem heel graag ziet, want Jezus verrijst uit de dood. Zo maakt God hem tot dé hoeksteen voor alle 
christenen, de man die toont dat liefde sterker is dan eender wat. 

Psalm 118,22

De tien geboden, ken jij ze nog? 
Weet je waar ze vandaan komen en 

waarom het er precies tien zijn? 
Weet je wat ze met stenen te 

maken hebben? Misschien kunnen 
ze inspireren om tien spirituele 
schoolregels, klasregels… op te 

stellen? 
Tien geboden

Spreekwoord: 
De eerste steen 

leggen.
Betekenis: 

Aan iets nieuws 
beginnen

Het is een traditie om als bruidegom 
je kersverse bruid over de drempel te 
dragen. Dit komt van de Germanen 

die geloofden dat demonen pril 
huwelijksgeluk willen verstoren. Door 

als bruidegom je bruid over de 
drempel te dragen, weten de boze 

geesten niet welk huis wordt 
binnengegaan en ben je als koppel 
vrij. Aan welke rituelen hou jij vast? 

Bouwen gaat niet zomaar, er zit een bepaalde logica 
in: iedere steen heeft zijn eigen plaats in het geheel. 
Hetzelfde geldt voor mensen, ook wij hebben steeds 

ons eigen plekje: thuis, in onze klas, op school, bij 
onze vrienden… Wat is jouw plek? Ben je blij met die 

plek of droom je stiekem van een andere? 

“Daar is een hoek af” wordt gezegd 
van iets geks of abnormaals. Soms 

wordt het ook gezegd van een 
persoon. Dat wil zeggen dat zij of hij 

op een bepaald vlak een beetje 
anders is of denkt. Dit maakt iemand 

écht uniek. Ken jij iemand van wie 
‘een hoek af’ is? Welke hoek is er van 

jou af? 

Some 
Thing 

(Anima-
ted Short 
Film on 

YouTube)

https://debijbel.nl/bijbel/BGT/PSA.118/Psalm-118
https://www.kerknet.be/kerknet-redactie/artikel/welke-zijn-de-10-geboden
https://www.youtube.com/watch?v=ppMXtTbNnCs


HOEKSTEEN

september-oktober 2022
Inspiratie voor personeel

Geven is het mooiste wat 
er bestaat: Wat is het 

bijzonderste geschenk dat 
jij zelf ooit gegeven hebt 

zonder je portefeuille open 
te trekken?

Het bouwen van een huis start altijd met hoop en 
verwachtingen. Je hebt je droomhuis voor ogen en 

langzaam aan zie je het ontstaan. Net zo wanneer je 
start met een nieuwe job: hoopvol kijk je uit naar wat 

je kan realiseren, maar je kan dit niet alleen. Wat 
wens je je nieuwe collega’s toe? Hoe sta je hen bij?

Er ligt een steen in een rivier; een stuk hout klemt zich er tegenaan; dode 
bladeren, ronddrijvende boomstammen en met modder aangekoekte takken 
stapelen zich op; onkruid begint te groeien en al snel hebben vogels een nest 

gemaakt en voeden ze hun jongen tussen de bloeiende waterplanten. Dan stijgt de 
rivier en wordt de grond weer weggespoeld. De vogels vertrekken, de bloemen 

verdorren, de takken worden losgerukt en spoelen weg; er is geen spoor meer over 
van het drijvende eiland, enkel nog een in het water ondergedompelde steen; - zo 

is onze persoonlijkheid. 
Cyril Connolly

Op de ware steen der 
wijzen, staan slechts 

zes woorden:
Bid. Werk. Geef. 
Bemin. Verdraag. 

Hoop. 
Eliza Laurillard

Wetenschappen zijn 
gebouwd met feiten, zoals 
huizen met stenen. Maar 
een verzameling feiten is 
nog geen wetenschap net 

zoals een hoop stenen 
geen huis. 

Henri Poincaré

Heel lang geleden, in de 
middeleeuwen, ten tijde van grote 

hongersnood en epidemieën, klopte 
een pelgrim aan een deur aan. De 
pelgrim zei tegen de bewoners dat 

hij honger had en beweerde alles bij 
te hebben wat nodig is voor soep, 

behalve een ketel water. De 
bewoners keken verbaasd naar zijn 

kleine rugzak maar haalden een 
ketel water en zetten die op het 

vuur. De pelgrim haalde een steen 
uit zijn zak en zei: “Een échte 

soepsteen.” Voorzichtig legde hij de 
steen in het water. “De soep zou 

een beetje gekruid moeten zijn”, zei 
de man na een tijdje. Gelukkig was 

er nog wat zout in huis. Een 
nieuwsgierige buurvrouw bracht 
ook een blaadje laurier en een 

beetje Spaanse peper. “Er moet 
eigenlijk ook een beetje vet in”, zei 
de pelgrim. Toen herinnerde zich 

iemand dat hij in de kelder nog wat 
soepvlees had. “Ze zou ook nog wat 
gebonden moeten zijn”, zei de man 

weer. Er gingen enkele 
aardappelknollen in de pot samen 
met een wortel en een raap. Een 

andere buurvrouw, even 
nieuwsgierig, bracht wat prei, en 

nog een andere wat bonen en een 
savooikool. In korte tijd was het huis 

gevuld met een adembenemende 
geur. Samen aten ze vervolgens hun 

buik rond. Toen de pelgrim wou 
vertrekken en afscheid nam zei 

iemand: “Je vergeet je soepsteen”. 
“Die mag je houden”, antwoordde 

de man, “je kan er nog honderd 
keer soep van koken, als je maar 

doet zoals wij daarnet gedaan 
hebben.” En hij vertrok. Toen de 
pelgrim uit het zicht verdwenen 

was, raapte hij een nieuwe steen op 
van de weg en stopte hem 

zorgvuldig in zijn rugzak, klaar voor 
een volgende ontmoeting.

Wat is het bouwplan 
van jouw team? Wie is 

de hoeksteen of het 
fundament? Welke 

soort van gevelsteen 
kies je? Zijn er ook 
verborgen stenen? 

Wist je dat de eerste bakstenen 
ongeveer 10,000 jaar geleden met de 

hand werden gemaakt? Klei werd 
vermengd met water, gevormd tot 

een soort van grote broden en in de 
zon te drogen gelegd. Het was een 
werk dat tijd en vakmanschap kost-

te. Waar ligt jouw vakmanschap? 
Hoeveel tijd investeer jij hierin?

Daag één of meerdere collega’s uit 
om tijdens een pauzemoment een 
spel te spelen, uiteraard een spel 

met stenen! Suggestie nodig? 
Mankala! Mankalaspellen behoren 

tot de oudste spellen ter wereld. De 
eerste variant is waarschijnlijk 

ontstaan in het oude Egypte, zo’n 
1500 jaar voor Christus. 

PLAN A
PLAN B
PLAN C
PLAN B

PLAN A
Loesje



In de Bijbel wordt verteld dat Jacob zijn hoofd te 
slapen legt op een steen. Tijdens zijn slaap ziet hij 
in een droom een ladder die naar de hemel gaat. 

Bovenaan de ladder staat God. Er zijn ook engelen 
die op en af de ladder gaan. De ladder staat 

symbool voor verbinding tussen het aardse en het 
hemelse, tussen de mens en God. Bij andere 

interpretaties van het verhaal wordt ook verwezen 
naar de verbinding tussen je binnenkant en je 

buitenkant. Het op- en neergaan van de engelen 
wordt dan gezien als het naar binnen keren in jezelf 
om nadien verdiept, versterkt, weer naar de ander 

te kunnen gaan. Wanneer Jacob wakker wordt,    
is hij sterk onder de indruk van zijn droom. Hij 

gelooft dat de plek waar hij geslapen heeft heilig is. 
Daarom richt hij de steen waarop hij sliep op en 
geeft die plek de naam Bethel, Hebreeuws voor 

‘huis van God’. Genesis 28,10-22

Als Joden hun doden bezoeken bij hun graf, nemen 
ze geen bloemen mee maar keien. Ze leggen telkens 
een kleine steen op het graf, stenen op stenen. De 
stenen kunnen weer en wind doorstaan. Ze staan 

symbool voor onvergankelijkheid van liefde en 
eeuwigheid van geloof. Schindler's List

GEDENKSTEEN

november-december 2022
Inspiratie voor leerlingen 

Stolpersteine of struikelsteen is een project van 
de Duitse kunstenaar Gunter Demnig dat de 

voorbije 25 jaar uitgroeide tot een 
kunstmomument van zo’n 80.000 stenen die 

verspreid liggen over 26 landen. Een struikelsteen 
is een gedenkteken ter nagedachtenis van een 

slachtoffer tijdens WOII. Al deze stenen 
herinneren aan Joden, Sinti, Roma, politieke 

gevangenen, dienstweigeraars, homoseksuelen, 
getuigen van Jehova en gehandicapten die tijdens 
de oorlog zijn omgebracht. De struikelsteen is een 

soort kassei ingewerkt in het voetpad, meestal 
nabij de plaats waar die persoon woonde. De 

steen is bedekt met een messing plaatje waarin 
de naam, geboortedatum, deportatiedatum en 
soms datum van overlijden van de betrokken 

persoon staan gegraveerd, opdat we niet zouden 
vergeten ... Stolpersteine

Een blok aan je been zorgt ervoor dat je minder 
snel vooruit kunt. Het wordt gezegd over iets dat of 
iemand die jij als een last in je leven ervaart.  Een 

kiezel in je schoen zorgt voor wrijving en ongemak, 
het herinnert je aan iets dat vervelend is of 

eigenlijk niet klopt. Wat ervaar jij als een blok aan 
je been? Welke dingen zijn voor jou als 

kiezelsteentjes in je schoen?

GESLOTEN

Tot op vandaag zijn er nog heel wat gedenkstenen te vinden uit 
de steentijd, de prehistorie. Ongetwijfeld ken je de stenen van 

Stonehenge. Stonehenge is een voorbeeld van een 
megalithisch monument. Een megaliet is een stenen 
monument dat de functie kan hebben van heiligdom, 

gedenkplek, grensaanwijzing of grafmonument. Wanneer een 
megaliet als graf wordt gebruikt, spreken we meestal over een 

dolmen of hunebed.  Megalieten worden gemaakt van 
menhirs, grote rechtstaande stenen. Deze kunnen op een rij 
staan of in een cirkel. Heel wat mensen beweren dat er rond 
deze megalithische monumenten een bijzonder energieveld 

hangt. Het bezoek van deze monumenten wordt dan ook niet 
zozeer gezien als een toeristische uitstap, maar als een vorm 
van bezinning. Ook in België zijn er nog steeds megalithische 

monumenten te vinden. Ongetwijfeld is het een bezoek waard. 
Sta er dan zeker bij stil of jij dat energieveld ook voelt en wat 
dat voor jou dan precies betekent. Maar zijn er ook andere 

plekken waar jij een bijzondere ‘energie’ voelt?

Er zijn verschillende redenen voor 
verdriet. Wereldwijd zien we dat verdriet 
op vele manieren geuit wordt. Maar ook 
de manier waarop we ermee omgaan is 

heel divers. Maak een mozaïek van 
verdriet waarin zowel de redenen, de 

manieren van uiten van of omgaan met 
verdriet verwerkt worden. 

An Object At Rest 
(Animated Short Film 

on YouTube)

https://debijbel.nl/bijbel/BGT/GEN.28/Genesis-28
https://www.youtube.com/watch?v=7z2Ignq93nE
https://www.stichting-stolpersteine.nl/wat-zijn-stolpersteine-1/
https://www.youtube.com/watch?v=NBVCIgfyciA


Als de stenen konden spreken (Lied van 
Rikkert Zuiderveld op YouTube)

GEDENKSTEEN

november-december 2022
Inspiratie voor personeel

De adventsperiode is een donkere periode waarbij we vol verwachting 
uitkijken. Het is ook een periode van innerlijke groei en verbinding 

met de ander en de Ander. Visueel kan je dit zeer mooi duiden door 
gedurende heel de Advent te werken aan een mandala. Monniken in het 
Oosten maken mandala’s van gekleurd zand. Maak een mandala van iets 
waar je als groep erg naar uitkijkt. Geef de tekening kleur door ze in te 

vullen met gekleurd zand. Kleur elke dag een nieuw vlak in. 

Wist je dat alle grote rituelen steeds op een gelijkaardige manier 
verlopen, namelijk volgens een liggende-s-curve. Rituelen vangen steeds 

aan binnen een zekere neutraliteit. We noemen dit het nulpunt. 
Vervolgens, in een tweede fase, wordt er naar de diepte gegaan, het 

wordt heel serieus. Dit maakt vaak dat emoties geraakt worden,     
beleving verdiept. In een derde fase wordt de sfeer opgetild, het 

wordt allemaal wat luchtiger, er is ruimte voor humor. Aan het einde 
wordt teruggekeerd naar het nulpunt.. Bij een geslaagd ritueel zijn de 

deelnemers zodoende enigszins veranderd , maar toch weer in 
evenwicht. 

Jij hebt een steen verlegd in een rivier 

op aarde. Nu weet je, dat je nooit zult 

zijn vergeten. Jij leverde het bewijs van je 

bestaan, omdat door het verleggen van 

die ene steen de stroom nooit meer 

dezelfde weg zal gaan. 

Bram Vermeulen

Laat me zo leven, ongezien, onbekend; 
en niet berouwd, laat me zo sterven; 

gestolen van de wereld, en geen steen 
verraadt waar ik lig. 

Alexander Pope

GESLOTEN

November en december zijn donkere, voor 
sommige mensen zelfs trieste, maanden. Zorg 

voor wat verzachting en bak kokosrotsjes! 

175 g eiwit
150 g suiker

180 g kokosrasp
15 g appelmoes

25 g patisseriebloem
1 vanillestokje, uitgeschraapt

Verwarm de oven voor op 190°C. Meng het 
eiwit met de suiker en warm op tot 60°C. Neem 
van het vuur en doe de rest van de ingrediënten 
erbij. Schep in een spuitzak en spuit rotsjes op 

een anti-aanbakmatje.

Bak de koekjes 8 minuten af in de oven

Daag één of meerdere collega’s uit 
tot het vertellen van een 

griezelverhaal. Hiervoor kan je 
gebruik maken van vertelstenen.

Wil je graag meer inzicht verwerven in 
rouwprocessen? Surf dan zeker eens naar het 

takenmodel van Worden, het fasemodel van Kübler-
Ross, het Duale Procesmodel van Stroebe en Schut 

en het DNA model van Maes en Verthries. Elk model 
legt andere accenten. Met welk model werk jij? 

Modellen van rouwproces

Verstild In Steen
hart was koud

Het woord was stil
De wind stak op

De regen viel

De lucht was grijs
Het vuur verdween
Ik zag jouw naam
Verstild in steen

De hemel leek
Zo ver van mij

De koude grond
Was zo dicht bij

Ik was nog nooit
Zo klein geweest
Ik zag jouw naam
Verstild in steen

Opeens een stem
Van binnenuit

Een zachte schreeuw
Een stil geluid

Mijn hart stond op
De angst verdween

Ik zag jouw naam staan
Verstild in steen

Ik liet jou los
Ik liet jou gaan

Ik zag dat alles wat 
geweest is

Blijft bestaan

Ik zag een weg
Ik vond de rust
Ik zag de ruimte
Zag de wolken

In de lucht

Mijn hart stond op
De angst verdween

Zag jou in alles
Om me heen

Stef Bos

https://www.youtube.com/watch?v=ppNvygp44us
https://www.pastoralezorg.be/page/uitgelicht-inzicht-verwerven-in-het-rouwproces-drie-modellen/


WERPSTEEN

januari-februari 2023
Inspiratie voor leerlingen 

In de Bijbel staat er een verhaal over een vrouw die seks heeft gehad met een andere man dan haar partner. Bij 
het zien van de vrouw reageren een paar omstaanders onmiddellijk dat zij gestenigd moet worden, want dat 
moet zo volgens de joodse wet. Jezus is erg bij de pinken en antwoordt: “Wie nog nooit iets verkeerd heeft 

gedaan, die moet nu een steen werpen naar die vrouw.” Een beetje gegeneerd druipen de mensen één voor één 
af. Niemand kan een steen werpen. En heel bijzonder, ook Jezus gooit geen steen, integendeel. Hij zegt de vrouw 

dat het oké is. Maar Hij zegt haar ook vanaf nu zulke fouten niet meer te maken.   
Johannes 8,2-11

Traditioneel gaan velen op 6 januari naar de 
bakker voor een driekoningentaart, een taart 

waarin een boon is verstopt. Wie de boon in haar 
of zijn stuk taart vindt, krijgt een kroon en mag 
voor één dag de baas zijn. In Frankrijk maken ze 
dit ritueel nog iets specialer. In plaats van een 

boon zit er in de taart meestal een klein 
porseleinen poppetje. Wanneer de taart in 

stukken wordt gesneden, mag het jongste kind 
onder de tafel gaan zitten. Degene die de taart 
snijdt, vraagt telkens: ‘Wie krijgt dit stuk?’ Het 

kind onder de tafel zegt dan blind iemands naam 
en die hoopt op haar of zijn beurt uiteraard op 

het poppetje! Ook in het paleis van de president 
van Frankrijk wordt ieder jaar een enorme 

driekoningentaart gegeten. Maar in deze taart zit 
geen poppetje verstopt. Het protocol laat 

namelijk niet toe dat een ander een worp naar de 
macht doet in het paleis van de president. 

Niets zo leuk als: blikken gooien! Verzamel 
10 blikken en 2 stenen. Geef de 

verschillende blikken een eigen naam, 
thema, doel, voornemen, wens… Je kan 

mikken op die blikken waar jij het 
komende jaar aan wil werken of op die 
blikken die iets weergeven wat jij liever 

achterwege laat.

Diamanten, saffieren, robijnen, topaas en kwarts, het zijn allemaal edelstenen die een grote 

aantrekkingskracht hebben op mensen, vooral op meisjes en vrouwen. Dit komt door hun 

betoverende schoonheid; een pracht en verscheidenheid aan vormen en kleuren. Vaak worden deze 

edelstenen dan ook gedragen als juwelen. Maar er zijn ook mensen die ze gebruiken om hun 

geneeskrachtige of helende werking. Sedert de prehistorie worden deze stenen dan ook gebruikt als 

amulet. Of stenen echt zulke geneeskrachtige werking hebben, is hoogstwaarschijnlijk een kwestie van 

geloof. Maar zijn wij niet de eersten om toe te geven dat geloven bergen verzet en wonderen doet?

Voel je de nood om je gedachten te 
verzetten? Ga  lekker ketsen of keilen of 

kiskassen of pleieren of scheren. Nog 
nooit van dit alles  gehoord? Het zijn 

allemaal synoniemen voor het stuiteren 
van platte steentjes op het water. 88 

stuiteringen is het record. Doe jij beter? 

Wanneer in het jaar 70 na Christus de joodse tempel wordt verwoest, komen veel Joden samen bij de enige muur van het tempelcomplex die nog overeind staat:                            

de westelijke muur. Vanwege het rouwen om de verwoesting van de tempel, wordt de muur door niet-Joden al snel ‘Klaagmuur’ genoemd. Joden zelf spreken van westelijke 

muur of Westmuur, in het Hebreeuws Hakotel Hama’Aravi of kortweg Kotel. Het is voor Joden, tot op vandaag, een belangrijke plek van gebed. Veel Joodse en niet-Joodse 

bezoekers steken na het uitspreken van hun gebed een briefje in de Klaagmuur. Dit ritueel is waarschijnlijk pas ontstaan in de achttiende eeuw, toen rabbijn Chaim ibn Attar een 

behoeftige man aanraadde een amulet tussen de stenen van de muur te plaatsen. Toch is het idee van de gebedenbriefjes in lijn met de Joodse traditie, waarin men gelooft        

dat de Goddelijke aanwezigheid nooit van de muur is weggetrokken en menselijke gebeden nog altijd via de Westmuur opstijgen naar de hemel. 

Aan wat of wie vertrouw jij jouw diepste verlangens, noden, bezorgdheden toe? 

The Wrong Rock
(Animated Short 

Film on YouTube)

Spreekwoord: 
Al stond de 

onderste steen 
boven.

Betekenis: 
Al zou alles ermee 

gemoeid zijn.

https://debijbel.nl/bijbel/BGT/JHN.8/Johannes-8
https://www.youtube.com/watch?v=eDaNejmf-1A
https://www.youtube.com/watch?v=eDaNejmf-1A


De tong heeft geen 
been, doch breekt het 

steen en been. 
Vrijdank

WERPSTEEN

januari-februari 2023
Inspiratie voor personeel

Er woonden eens twee boeren bij een rivier. De ene op de linkeroever, de andere op de rechteroever. De ene boer stond ‘s morgens
te schelden, omdat het veld van zijn buurman in de zon lag en zijn eigen veld in de schaduw. ‘s Avonds stond de andere boer te 

schelden, omdat de zon op het huis van zijn buurman scheen maar niet op dat van hem. Ook hun vrouwen waren ontevreden en 
gooiden stenen naar elkaar. De stenen raakten hun doel niet, al een geluk, want de rivier was zo breed dat ze in het water plonsden. 
Op een dag was het water van de rivier sterk gezakt. De kinderen van de boeren zagen al de stenen in de rivier en sprongen van de 
ene op de andere. In het midden kwamen ze bij elkaar, waar ze samen op een grote steen gingen zitten. Ze vertelden verhalen over

de linkeroever en de rechteroever. Op een dag regende het weer en verdween de kinderbrug. De kinderen werden dag na dag 
verdrietiger. Hun ouders konden het niet aanzien en besloten samen een brug te bouwen met de stenen die ze naast de rivier 

vonden. Vanaf dat moment genoten ze samen van de zon.

De Klaagmuur heeft eigenlijk niet veel met klagen te 
maken (zie uitleg bij inspiratie voor leerlingen). Toch kan 
het een idee zijn om als team een Klaagmuur te creëren, 
want klagen werkt! Alleszins, het werkt wanneer we het 

op een goede manier doen. We moeten namelijk 
instrumenteel klagen, waarbij we focussen op impact, 

verandering en verbetering. Laat jullie boodschappen na 
op de Klaagmuur en werk samen aan een oplossing . 

Klagen werkt! 

Snoep in de vorm van 
een steentje? Ja hoor, 

het bestaat!  En ze 
bestaan in 

verschillende vormen 
en versies. In 

Nederlands-Limburg is 
het zelfs een uniek 

streekproduct, 
namelijk Maaskeitjes. 

Een zoet idee voor een 
attentie aan het begin 
van het nieuwe jaar? 

Daag één of meerdere collega’s uit om tijdens een 
pauzemoment een dobbelspel te spelen, namelijk 

‘straatje leggen’. Al wat je hiervoor nodig hebt, zijn 6 
dobbelstenen. De spelregels zijn eenvoudig. Bij een 

worp gelden de 5-en als 50 punten en de 1 als 100 (de 
worp 1 2 3 5 5 6 geeft dus 200 punten). Als er punten 

zijn behaald, mag er een tweede maal worden 
gegooid, maar dit moet niet. Indien men kiest 

opnieuw te werpen, moeten de stenen met punten 
opzij worden gelegd, zodat er alleen met de 

overgebleven stenen wordt gegooid. Worden er weer 
1-en en 5-en gegooid mogen de waarden hiervan bij 
die van de eerste worp worden opgeteld. Gooit men 
nul dan is men dood, verliest men de punten van de 

eerste worp en mag men niet meer gooien. Op 
dezelfde voorwaarde mag men nog een derde maal 

werpen. Wie in een ronde het hoogste aantal punten 
behaalt is de winnaar!

Een bijnaam is de 
zwaarste steen die de 
duivel naar een mens 

kan werpen. 
William Hazlitt

Je moet de stenen 
verzamelen die naar 
je worden gegooid. 
Het is het begin van 

een voetstuk. 
Hector Berlioz

Wanneer je steeds 
stopt en een steen 

gooit naar elke hond 
die blaft, dan bereik je 
nooit je bestemming. 

Winston Churchill

De regendruppel 
maakt een gat in de 

steen, niet door 
geweld, maar door 

vaak te vallen. 
Hugh Latimer

Met een simpele steen 
versloeg de kleine 

David de grote reus 
Goliath. Wanneer heb 
jij met een kleine daad 

een groot verschil 
gemaakt? 

Gooi de mooie wensen in het rond. Bij 
het nieuwe jaar horen mooie wensen. 

Schrijf een inspirerende 
nieuwjaarswens op een papiertje. Maak 

er een stevig prop van. En gooi hem 
naar een collega. Krijg je er niet genoeg 
van: schrijven, proppen en gooien maar 

zou ik zeggen!

https://assertief.nl/klagen/


Vasten lijkt op beeldhouwen. De beeldhouwer begint met een grote blok steen. Hij ontdoet de steen 

van alle ballast, kapt grote brokken steen weg. Vervolgens begint het fijnere werk. De beeldhouwer 

beitelt hier een beetje, slijpt daar wat, … Wanneer het beeld zijn vorm heeft bereikt, polijst de 

beeldhouwer het geheel netjes op. Tot slot rest er nog maar een ding, namelijk een geschikte plek 

uitzoeken om het beeld te plaatsen. Zo gaat het ook met vasten. Eerst ontdoe je je van wat je niet echt 

nodig hebt. Je bespaart op wat niet noodzakelijk is. Vervolgens ga je aan jezelf werken, je tracht je 

scherpe randen te verzachten, polijst je mooie kanten. Tot slot pluk je de vruchten van dat werken aan 

jezelf. Zelf ben je er mogelijks sterker, liever, bewuster, verantwoordelijker… door geworden. 

Ongetwijfeld merken anderen dit ook. 

WEGGEROLDE STEEN

maart-april 2023
Inspiratie voor leerlingen 

Spreekwoord: De steen der wijzen zoeken.
Betekenis: Een oplossing zoeken voor iets dat 

niet op te lossen is. 

Pasen spreekt toch een beetje tot onze verbeelding. 
De ene dag is hij overleden. De andere dag terug 
springlevend. De ene dag zit hij opgesloten in het 
graf. De andere dag is de steen voor het graf op  
bijzondere wijze weggerold. Inspiratie genoeg dus 

voor een eigen escape room! 
Maak je eigen escape room

Onder elke steen die op de grond ligt, zit leven. 
Geloof je het niet? Kijk maar eens! Ga naar 

buiten en zoek naar stenen die er al een tijdje 
liggen: een stenen plantenbakje op je balkon,  

een verdwaalde steen in het bos langs het pad, 
een scherf van een dakpan op een bouwplaats, 

een steen in de tuin. Je zal verwonderd zijn door 
wat je allemaal ontdekt!

We zijn allemaal wel eens toe aan iets nieuw, een frisse 
wind. Soms echter heb je het gevoel dat je het roer 

helemaal moet omgooien, de pagina moet omdraaien, de 
steen moet wegrollen. Er moet echt iets veranderen want 
je wordt niet meer blij van hoe de dingen nu lopen. Maar 

hoe begin je hier dan aan? Schrijf je persoonlijk 
missionstatement. Dit is een kort, makkelijk te onthouden 
stuk tekst dat je helpt om te leven naar jouw kernwaarden. 

Beeldhouwen wordt als een van de 
meest stress-reducerende activiteiten 
beschouwd doordat eerst ruw wordt 

gewerkt en vervolgens gefocust wordt 
op het fijne werk. Probeer het zelf eens 
uit door te werken met Ytong-blokken. 

Nood aan een thema hiervoor? De 
geboorte van iets nieuws! 

Stenen kunnen hindernissen vormen op 
ons pad. Welke stenen wil jij graag 

wegrollen? 
Welke stenen zijn onlangs weggerold? 
Welke nieuwe paden heb jij hierdoor 

ontdekt? 

Wanneer Jezus overleden en begraven is, gaan een aantal vrouwen naar zijn graf. Ze willen zijn dode lichaam zalven. Ze konden het nog niet 
eerder doen, want de dag voordien was een feestdag. Ze vragen zich af wie de zware steen voor de ingang van de grafkamer zal wegrollen. 

Maar merkwaardig genoeg is de zware steen al weggerold! En straffer nog, Jezus is opgewekt uit de dood, hij leeft! Een eigenaardig verhaal? 
Ongetwijfeld! Maar het is het meest levengevende verhaal voor christenen. De verrijzenis geeft het leven hier en nu namelijk oneindig veel zin 
en betekenis. Het bevat het geloof of vertrouwen dat alles wat mensen hier op aarde aan liefde meemaken, al is het maar een vonk, nooit zal 

verdwijnen. Liefde biedt steeds toekomst. Marcus 16,1-8

Stone 
(Short Film 

on YouTube)

Speel ‘Papier, steen, schaar’. De verliezer vertelt iets over zichzelf dat de ander nog                      niet weet. Zo wint 
de winnaar tweemaal: zij of hij wint het spel én kan zich verwonderen over het                          nieuwe dat zij of hij

over de ander leert. 

https://www.createyourescape.be/post/maak-je-eigen-escape-room
https://debijbel.nl/bijbel/BGT/MRK.16/Marcus-16
https://www.youtube.com/watch?v=5hPtU8Jbpg0
https://www.youtube.com/watch?v=5hPtU8Jbpg0


WEGGEROLDE STEEN

maart-april 2023
Inspiratie voor personeel

Daag één of meerdere collega’s uit voor een 
spelletje – of waarom niet een toernooi – knikkeren. 

De verliezer vertelt over haar of zijn favoriete 
speelplaatsspel uit haar of zijn jaren in de kleuter- of 

lagere school.

Op een rollende 
steen groeit geen 

mos.
Oskar Kokoschka

Een beeldhouwer kapt, schaaft en polijst die 
elementen van de rotsblok weg die hem hinderen in 
het maken van zijn kunstwerk. Welke zorgen wil jij 
achterlaten bij het einde van de vasten? Schilder of 
schrijf het op een steentje en leg het ergens in de 

school. Wie weet pikt iemand je zorgen op.

Spaken komen samen in een naaf, maar de lege 
ruimte maakt de kar bruikbaar. Een pot bestaat uit 
klei, maar de lege ruimte maakt de pot bruikbaar. 
Balken en stenen vormen een huis, maar de lege 

ruimte maakt het huis bruikbaar. 
Alleen het niets is bruikbaar.

Lao Tse

Er woonde eens in een klein paleis in een land hier ver vandaan een wijze prinses. Op een dag ging                het bericht dat zij een echtgenoot zocht en daarvoor een bijzondere opdracht had bedacht. Drie 
jongemannen haastten zich naar het paleis. De eerste was een ridder, groot en sterk. De tweede was              een student uit een verre stad. De derde was een herder uit een nabij dorp. De prinses keek de 
jongemannen rustig aan en sprak: “Wie deze magische steen weet open te breken, is het waard om                met mij te trouwen.” Als eerste was de ridder aan de beurt. Hij vroeg om een sloophamer. Hij 
zwaaide met de hamer tot zijn spieren trilden en zijn kleren dropen van het zweet, maar zonder                        resultaat. Dan was de beurt aan de student. Hij vroeg om brandhout. Hij stookte een gigantisch 
vuur totdat de lucht boven de steen trilde en het gras rondom verschroeid was, maar de steen                           bleef onaangeroerd. Tot slot was de herder aan de beurt. Hij was ongerust, want als kracht en 
kennis niet genoeg waren om de steen te splijten, hoe kon hij dan ooit het hart van de prinses                              veroveren? Hij ijsbeerde en ijsbeerde. Toen stond hij op en liep met hangende schouders naar de 
steen. Plots rolden tranen over zijn wangen én over de steen. “Wat is er, herder?” vroeg de prinses.                    “Ik weet het niet. Ik weet het niet. Het spijt me.” Hij boog snikkend zijn hoofd: “Dit is alles wat ik 
ben. Ik ben niet sterk en ik weet niet veel, ik wil je gewoon liefhebben. Dit is alles.” Plotseling klonk                    er een zacht gekraak achter hem. De steen opende zich. De prinses keek hem aan en zei heel 
gelukkig: “Bedankt dat jij bent opengegaan.” Ze trouwden en leefden nog lang én gelukkig. De                               geopende steen bewaarden ze in de tuin, als herinnering dat het leven zich pas voor je opent, als 
jij bereid bent open te gaan.

Dat de steen is weggerold kan je heel goed ervaren in 
de Kapel van de Ontluiking. Ga voor een ervaring zeker 

eens op bezoek. Je zal het je niet beklagen!
Kapel van de Ontluiking 

Spiritualiteit is een dynamisch proces van vier elementen: bewogen worden, 
in beweging komen, anderen bewegen en bewogenheid koesteren. Het gaat 

over geraakt worden en betekenis geven. 
Wat zijn betekenisvolle momenten in jouw leven?

De grootste kunstenaar kan niets verzinnen dat niet 
vooraf al in de steen bestaat. Maar als zijn hand niet 
met zijn geest meegaat zal hij het nooit van 't ruwe 

marmer winnen. 
Michelangelo

Geert Goiris: 2020

https://www.vlp-scholennetwerk.be/downloads/489/Nederlandstalige_brochure_kapelproject_01092013.pdf


Is het je ook al overkomen dat je onderweg een 
prachtige steen tegenkwam? En wat als die steen 
ook nog eens prachtig beschilderd was? Dat is het 

idee van Happy Stones. Beschilder een steen zo 
mooi als je kan en verstop hem ergens buiten op de 
speelplaats. Zo tover je ongetwijfeld een glimlach op 

het gezicht van de vinder!

STAPSTEEN

mei-juni 2023
Inspiratie voor leerlingen 

De ka’aba of kaäba is het centrale heiligdom van de islam. Het is een 
groot kubusvormig gebouw binnenin de grote moskee in Mekka. Moslims 

worden uitgenodigd om minstens één maal in hun leven een hadj of 
bedevaart naar Mekka te ondernemen. Daarbij lopen ze zeven keer rond 
de ka’aba. De ka’aba bepaalt trouwens ook de richting waarin de moslims 
bidden. Nodig een moslim (uit de klas, de school of daarbuiten) uit om te 

vertellen wat de ka’aba voor haar of hem betekent.

We hebben het al mogen merken: in de Bijbel staan er heel wat verhalen over stenen: stenen die een 
fundament vormen, stenen om iets te gedenken of te markeren, stenen die al dan niet geworpen 

worden, stenen die rollen en wegrollen… Over stapstenen wordt er eigenlijk niet gesproken. 
Merkwaardig? Misschien niet. Een aangelegde weg is eenvoudig te begaan. Maar een weg gemaakt 
door stapstenen is meer uitnodigend, meer prikkelend, maar vraagt ook wel wat meer inzet. Eender 

welk Bijbelverhaal kan een stapsteen zijn, een uitnodiging om bij bepaalde dingen stil te staan en 
zodoende spiritueel te groeien. Aan jou de vraag of je de tijd wil nemen een pad gemaakt van 

stapstenen te bewandelen.

Spreekwoord
Gestadig druppelen holt de steen uit

Betekenissen
(1) Aanhoudende arbeid doet het doel bereiken, 

volharding komt alles te boven
(2) Door zachte maar dringende woorden kan men 

tenslotte het hardste hart vertederen

Iedereen kent het spel waarbij je de grond niet mag 
raken. Je mag op alles staan, zitten, kruipen, liggen, 
sluipen… behalve de grond, want de grond bestaat 

uit hete lava. Wanneer je de grond raakt ben je 
dood. Wanneer heb jij je laatst ontzettend bang 

gevoeld? Voor wie of wat ben jij bang? 

Lucifers en aanstekers zorgen makkelijk voor vuur, 
maar kan jij ook vuur maken met een vuursteen? 
Een klein vonkje komende van een vuursteen kan 

leiden tot een groot vuur. Wanneer heb jij al ervaren 
dat er uit iets heel klein iets heel groot kan 

voortkomen? 

Trek je schoenen uit en ga op blote voeten 
wandelen! Voel hoe een andere ondergrond je een 
ander gevoel geeft. Je schoenen uittrekken kan je 
letterlijk doen, je kan het echter ook symbolisch 
opvatten: je kwetsbaar tonen, durven wankelen, 

durven je laten raken. Bij wie durf je kwetsbaar zijn?

Het schooljaar loopt stilaan ten einde. Met z’n allen hebben we een tijd 
lang samen geleefd, geleerd, gespeeld, gedroomd. Sommigen gaan hun 

eigen weg, anderen zien we al heel gauw weer terug. Toch heeft 
iedereen dit jaar unieke sporen achtergelaten. Nodig daarom iedereen 

uit om een steen achter te laten op een centrale plek. Vorm een 
wachtpost of uitkijkplek naar wat en wie binnenkort weer komen zal. 

Ken je het populaire kinderspel hinkelen? 
Al wat je nodig hebt is een krijtje, een 

steentje en een goed evenwicht. Benoem 
bij het gooien van het steentje wat je dit 
jaar hebt gerealiseerd en waarop je met 

fierheid terugkijkt. Hinkel erop los! 

Mei is traditioneel 
Mariamaand. Het is 

dan ook geen wonder 
dat Moederdag (in de 

meeste streken) in 
mei wordt gevierd. 

Stippel een route uit 
met allemaal 

Mariagrotten en 
Mariakapellen. Ga op 
wandel en sta bij elke 

grot of kapel die je 
passeert stil bij een 

kenmerk van je 
mama. Wat betekent 
jouw mama voor jou? 



Fouten zijn de stapstenen naar succes.
STAPSTEEN

mei-juni 2023
Inspiratie voor personeel

De vakantie lonkt, een nieuwe wereld opent zich, 
reisbestemmingen bieden zich aan. Waar stuur jij je collega 

naartoe deze vakantie: Gullegem of Zwegem, Doodstil of 
Prikkelpop, Nomadistan of misschien eerder Kaap de Goede 

Hoop?! Inspiratie nodig?! Neem dan eens een kijkje in de 
Grote Atlas van de Belevingswereld.

Stapstenen worden meestal in het gras gelegd of 
tussen andere planten en in het water. De stenen 

zorgen ervoor dat je je kan bewegen zonder de 
planten te raken of je voeten nat te maken. 

Stapstenen zorgen zodoende voor een soort van 
veiligheid. Welke veiligheid heb jij nodig om je 

volgend werkjaar opnieuw te engageren?

Bovenop een col bij het dorp Foncebadón, 
bij het  fameuze ijzeren kruis "Cruz de 

Ferro“leggen bedevaarders een steen uit 
hun thuisfront. Hiermee laten ze een last 
achter. Welke last wil jij achterlaten om 

voluit de vakantie in te gaan?

Op zoek naar een leuke 
teamactiviteit ter 
afronding van het 

schooljaar?! Zoek dan 
zeker het project 

‘happy stones’ even op. 
Wedden dat het een 

vrolijke afsluiter wordt! 

Het enige verschil tussen struikelstenen en 

stapstenen is de manier waarop ze 

gebruikt worden.

Een stapel stenen houdt op een stapel stenen te zijn, 

op het moment dat een enkele man er naar kijkt 

met in zijn hoofd het beeld van een kathedraal.

Antoine de Saint-Exupéry

Als je al eens in de bergen vertoefde ken je ze ongetwijfeld: 

steenmannetje. Bij de oude Grieken waren ze verbonden met de 

Goden, de oude Kelten zagen ze dan weer als plekken waar trollen, 

elfen en andere mythische bergbewoners huisden. Vandaag zijn de 

steenmannetjes niet het werk van de goden, maar wel heilig. In 

onze contreien zijn ze meestal een belangrijk navigatiemiddel. 

Welke heilige wijst jou soms de weg?

Een kleine en een grote man liepen 
door de woestijn. Tot ze ruzie kregen. 

en de grote man de kleine in het 
gezicht sloeg. De kleine man zei niets. 
Hij bukte zich en schreef in het zand: 
Vandaag sloeg mijn beste vriend mij 

in het gezicht. Daarna liepen ze 
verder tot bij een oase. Daar 

sprongen ze in het water. Maar de 
kleine man kon niet zwemmen. Hij 

verdronk bijna. Toen zwom zijn vriend 
naar hem toe en greep hem bij de 

arm. Hij haalde hem uit het water en 
legde hem zacht op de grond. De 
kleine man zei niets. Hij nam een 

steen en schreef erop: Vandaag heeft 
mijn beste vriend mijn leven gered. 

De grote man vroeg verbaasd: 
'Waarom schreef je in het zand toen 

ik jou geslagen had en schrijf je nu op 
een steen?' De kleine antwoordde: 
'Wanneer een vriend verdriet doet, 
schrijf ik dat in het zand. Dan kan de 
wind die woorden weg waaien. Maar 
wanneer er iets goeds gebeurt, dan 
schrijf ik dat op een steen. Zodat de 
wind die woorden niet kan wissen.'

Op 15 mei herdenken we onze 
stichter Jean-Bapstiste De La 
Salle: maak een beeld van De 
La Salle met stapstenen vol 
hoopvolle boodschappen voor 
de kinderen, de collega’s, de 
ouders, …

Stapstenen 
verbinden het ene 
met het andere: 
welke stappen die 
jullie dit jaar 
zetten leggen een 
brug naar volgend 
jaar? 


