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Ceifar bestaat op
24 april 25 jaar,
2019 is dus een
feestjaar.
Verschillende
activiteiten
voor
zowel klein, groot,
de gemeeschap
van
Tancredo
Neves
en
de
parceiros
uit
België en Brazilië
worden gepland.

O ano de 2019 será um ano festivo para o Ceifar. Em 24 de abril completará 25 anos de
existência. Dentro a programação deste ano estão planejadas diversas ações para as
crianças, jovens, comunidade de Tancredo Neves, parceiros e amigos belgas.

WELKOM – BEM-VINDA
Een hartelijke welkom aan Manon Coulon die in
samenwerking met de UC Leuven-Limburg een 5
maanden durende stage loopt in Acopamec. Dat om
in het kader van “Internationale Samenwerking NoordZuid” – ISNZ - een banaba te behalen. Manon kwam
op 13 november aan samen met Mathilde Geysen en
Manon Hanssen die op andere plaatsen stage lopen.

Em 13 de novembro de 2018 recebemos
alguns estagiários da Universidade de
Leuven-Limburg Bélgica. Manon Coulon
estagiará por 5 meses no Ceifar, damos-lhe
os votos de boas-vindas e de um bom
estágio.

ENCERRAMENTO PROJETO LEITURA – EINDFEEST PROJECT
LITERATUUR

Op 6 december werd het literaire project 2018 afgesloten met een denderend feest en een literaire markt.
Het feest werd opgeluisterd door verschillende artiesten en elke klas gaf het beste van zichzelf. Het project
dat gesteund werd door de stichting Negro Amor had het ganse schooljaar door een grote impact op het
lezen en schrijven van de leerlingen.
A culminância do Projeto Mergulhando no Mundo da Leitura aconteceu em 06/12/2018, com a Primeira
Feira Literária do Ceifar e contou com muitas atrações. Este foi um acontecimento de grande importância
para o Centro de Integração Familiar, para a comunidade de Tancredo Neves, para as famílias e para os
educandos que muito aproveitaram deste projeto maravilhoso de leitura.
Nosso agradecimento a Fundação Negro Amor pelo apoio a este projeto.

FESTA DE NATAL - KERSTFEEST

MISSA DE AGRADECIMENTO – DANKMIS OP ‘T EINDE VAN ‘T JAAR.

Em 11 de dezembro foi celebrada uma
missa em agradecimento pelo ano de 2018,
e pedidos para que tenhamos um bom ano
de 2019.

En op 11 december had de eucharistieviering plaats om dankbaar te zijn over wat
het jaar 2018 bood en hoopvol uit te kijken
naar 2019.

ABRAÇO E FELIZ ANO NOVO – EEN GELUKKIG 2019
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