Beste ouders,
We hopen dat u ook dit jaar onze acties voor ‘De Zonnebergen trapt de 1000 km van Kom op tegen
kanker’ wil steunen. Jammer genoeg blijven extra middelen voor kankeronderzoek heel erg nodig.
Dit jaar fietsen we met twee teams: een team 'meesters en juffen' en team 'MattiBollers', met de
ouders, familie en vrienden van Matthias. Matthias zorgt voor de wind in onze rug.
Het zal ons altijd bijblijven hoe guitig, positief, hulpvaardig, moedig en wijs Matthias was. Met
dankbaarheid koesteren we de vele mooie herinneringen aan hem. Op de talrijke foto’s van zijn
schooljaren in De Zonnebergen valt telkens zijn geweldige glimlach en zijn omhooggestoken duim op.
Dat was de manier waarop Matthias in het leven stond en zo zullen we aan hem blijven denken.
Jammer genoeg krijgt onze schoolgemeenschap te vaak van heel dichtbij met kanker te maken. Zowel
ouders als leerkrachten en hun familieleden gingen door een zware behandelperiode , zagen mensen
in hun heel dichte omgeving vechten tegen de ziekte of worden er op dit moment mee
geconfronteerd. Met onze deelname wil we ook hen op een warme manier een figuurlijk steuntje in
de rug geven.
Geen betere dag dan Valentijnsdag voor de kick-off van onze acties. Op donderdagochtend 14 februari
2019 bieden we u vanaf 8 u een koffie of thee aan. Papa en sterrenchef Axel Colonna Cesari schenkt
ons opnieuw zelfgemaakte, culinaire pralines, die we voor een bescheiden bijdrage in een Valentijn
verpakking aanbieden. Na een klein herdenkingsmomentje voor Matthias, geven onze leerlingen al
zingend het startsein voor de 1000-km acties.
U kan die ochtend ook kaarten kopen voor de derde editie van Zonnebergen Zingt op zaterdag 30
maart 2019. Wie er de vorige jaren bij was, weet dat onze zangers en zangeressen, de dansers en de
Allstars band, niet moeten onderdoen voor professionele artiesten. Gans het schoolteam werkt met
veel enthousiasme keihard aan deze avond, met een prachtige medley van meezingers. U steekt ons
een hart onder de riem door er samen met familie of vrienden bij te zijn.
Noteert u ook al vrijdag 10 mei 2019? Dan rijden de leerlingen de 5e editie van de ‘De Zonnebergen
trapt tegen kanker’ in de Walemse straten. Vorig jaar fietsten alle kinderen (van de jongste peuter tot
de oudste leerlingen van het 6e leerjaar) een mooie opbrengst bij elkaar.
En tot slot hopen we dat u ons komt aanmoedigen tijdens het Hemelvaartweekend van 30 mei tot 2
juni 2019. We vertrekken en komen telkens aan op de Grote Markt van Mechelen.
We zijn ervan overtuigd dat we met deze acties van onze school een nog ‘warmere’ school maken en
danken u van harte voor uw steun.
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