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Vandaag vliegen we de vakantie in. 
Sommigen reeds met koffers in de handen, zonnebril en zonnecrème op om ogen en huid te beschermen. Op reis 
naar een plek in België of naar een plek in het buitenland met de tent, met de fiets, met de auto, met het vliegtuig, met 
voeten in bergschoenen… Naar thuis? Lijkt me ook fijn. In de eigen tuin in een hangmat liggen luieren of om klusjes 
op te knappen, om een dik boek te lezen die je maanden geleden wilde verslinden en je daarvoor nu eindelijk tijd 
krijgt. 
Op reis! 
Vakantie geeft zovele mogelijkheden om tot rust te komen en om te genieten van elkaar en te bewegen naar elkaar. 
 
We blijven bewegen, ook in onze school. Maar nu even rust vinden en fier terugblikken op wat voorbij is. En we 
mogen terecht fier zijn!  
 
Fier op onze kleuters die naar de lagere school reizen en fier op onze zesdeklassers waarvan we overtuigd zijn dat ze 
op weg kunnen in hun verdere leven.  
Fier op al onze kinderen die zoveel geleerd en beleefd hebben in onze school.  
Fier op al onze ouders die zo graag een helpende hand toestaken. Denken we maar aan het mee organiseren en 
logistiek werk verlenen bij de feesten (tafels zetten, matten leggen, enz. ). Fier op onze collega’s van Stekelbees die 
de kinderen opvangen buiten onze schooluren. 
Fier op onze reftermama’s, leesmama’s,  grootouders die kwamen vertellen, ouders die kwamen knutselen en 
spelletjes spelen, ouders die met onze kinderen mee op uitstap gingen. Fier op onze oversteekouders, onze 
meefietsouders, … Fier dat alle klusjes gedaan worden, planten geplant en beregend… 
Fier op de vele initiatieven die gerealiseerd zijn. Denken we maar aan de kindertopdagen, Lentefeest, Quiz, 
papierslagen, Eerste Communie en Vormsel, Herfstfeest, Grootouderfeest, carnaval, de Sint ontvangen, recepties 
organiseren, helpen bij het ontbijt van onze sleepovers van het zesde leerjaar… 
Fier op de werking en ondersteuning van de leden van het LOC, Schoolraad, Ouderraad en Schoolbestuur.  
Fier op het leerkrachtenteam.  
Samen school maken doen we zo, belangeloos maar vol dromen. Samen hebben we geen angst om te falen. Samen 
zijn we sterk! 
 
Ook volgend schooljaar blijven we dromen! Maar eerst: 
 

“Dankjewel aan iedereen voor dit fijne schooljaar!” 
 

We zijn WELTEVREE in ons huisje! 
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 Van onze kleuterschool naar onze lagere school… 
 

Woensdagvoormiddag was het “proclamatie” van onze vijfjarige 
kleuters. Het was fijn en tof en vele ouders hadden tijd gevonden om dit 
mee te kunnen maken. Onze “eindkleuters” verdienen dat. Zij ervaren 
dit ook als een belangrijk en spannend moment! Niet te missen!  
3 september 2018 is een datum dat we in het vet moeten aanstippen.  
Het is immers een grote stap die we samen mogen zetten. 
Om die stap over die drempel een beetje kleiner te maken, mogen de 
kinderen en hun ouders ’s morgens mee naar de klas om juf Christel en 
juf Kathelijne een goede start te wensen. Zij zullen dat op hun beurt ook 
zeker doen! 
 
Dus na de eerste schoolbel van het komende en nieuwe schooljaar: 
mogen mama’s en papa’s samen met hun zoon of dochter gedurende 
een kwartiertje naar het eerste leerjaar. 

 
 

 
 ’t Gaat jullie goed! 

 

Woensdagavond hebben onze zesdeklassers een eerste officieel 
moment mogen meemaken: de proclamatie. 
De kinderen kregen allemaal een eerste officiële diploma uit handen  
van  
meester kris en vanuit het Schoolbestuur, Kris Van Looveren, het Getuigschrift  
Basisonderwijs 
PROFICIAT! 
 
’t Was een gezellige en ontroerende avond.  
Meester Kris had een prachtige fotocollage gemaakt van de leerlingen gedurende hun 
schoolloopbaan . Als slot hebben we de klasfoto in onze inkomhal gehangen. Zo blijven jullie toch 
een beetje bij ons.  
 
Meiden en kerels, kom zeker nog eens een keertje langs op jullie ‘oude school’. 
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 “Reftermama’s en oma’s” 
 
DANKJEWEL aan alle reftermama’s en 
oma’s! 
 
Mama’s en oma’s of papa’s en opa’s die van 
12.00 uur tot 13.30 uur willen komen helpen, 
mogen mij of Jeanne 
(jeanneleenaerts20@hotmail.com) 
contacteren. . 
In ruil krijgen de helpers een kleine vergoeding.  

 
 

 Gemachtigde opzichters 
 

 
Graag willen we een oproep doen voor 
gemachtigde opzichters aan de 
Nieuwmoerse Steenweg en Kievitstraat?  
Er zijn enkele mensen die stoppen na dit 
schooljaar, waardoor er momenten zijn dat er 
geen gemachtigde opzichters zijn of te 
weinig. 

 

Jullie contact opnemen met Kelly Swann, mama van Jana en Mats Konings, op het nummer 
0496/63.46.30 

 

 

mailto:jeanneleenaerts20@hotmail.com
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiQ7K7Ric_NAhUhL8AKHQcODMIQjRwIBw&url=http://www.klimopherenthout.be/?p%3D2047&psig=AFQjCNF2-ib6KV78DuWTHgBGIzl1ArZ2sg&ust=1467352884986879
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwix6r7J5cvNAhWIBBoKHckPCE8QjRwIBw&url=http://www.nieuwsblad.be/cnt/bllde_01827689&psig=AFQjCNF5HjNVTqMc0K-tUngx3sjI1fCNLA&ust=1467240110691210
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwix6r7J5cvNAhWIBBoKHckPCE8QjRwIBw&url=http://www.nieuwsblad.be/cnt/bllde_01827689&psig=AFQjCNF5HjNVTqMc0K-tUngx3sjI1fCNLA&ust=1467240110691210
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 Fluohesjesnieuws… 
 

Het tweede leerjaar A zijn onze laatste fluohesjeskampioenen. Ze 
hebben waterballonnen gekregen die ze zonder twijfel kunnen vullen 
en hun papa’s en mama’s kunnen verrassen…  
 
Op maandag 25 juni, tijdens de fietsendag, werden alle kleuters 
beloond voor het dragen van hun fluovestjes. 
De kleuters hadden samen een heleboel jetons verzamelend, dat 
vond de ouderraad een goede reden om 
onze kleuters te verrassen met een bloemenketting in de Belgische kleuren. Ze zullen nogal 
kunnen supporteren de komende wedstrijden! 
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 Nieuws van Elia 

 
 

De oude boekentassen mogen in het portaal van de kerk gelegd worden of bij Malvine bezorgd worden. 
 

 

 HUISJE WELTEVREE 

 
Het jaarthema werd vandaag afgerond… Hieronder vinden jullie de slogans waar we rond 

gewerkt hebben 
 

GEEN GEKWAAK AFSPRAAK 
SAMEN STERK 

ZEG HET MET WOORDEN 
BELEEFD ZIJN DOET GEEN PIJN 

ALLE VROUWEN EN VENTEN VERDIENEN COMPLIMENTEN 
DE AARDE ZORGT VOOR DE MENS EN DE MENS ZORGT VOOR DE AARDE 

STIP IT 
IEDEREEN GELIJKWAARDIG DA’S AARDIG 
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Een stukje uit het afsluitend toneeltje: 
 
Puntje: Maak je geen zorgen. Ik heb een liedje geschreven maar eerst wil ik Wiesje en Willem 
bedanken, jou en mezelf, en al deze kinderen van Sterbos. Want: 
SAMEN: Deze school is echt wel een Huisje Weltevree! 
Pentje: En nu zingen: 
 

Olé olé olé olé 
Kom in ons huisje 
Kom in ons huisje  

Olé olé olé olé 
Kom in ons huisje  

Weltevree 
 
 

 Verloren spullen 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Er zijn heel wat spullen te vinden die blijkbaar niemand mist: 
een fietshelm, zonnebril, bewaardoosjes voor fruit en koek, fluohesjes, enz. 
Als jullie iets missen, kom even een kijkje nemen onder de luifel aan de lagere 
school. 
Spullen die er op maandag 2 augustus nog liggen, schenken we aan de 
Kringloopwinkel! 

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjWq8TNpfjbAhUPPFAKHe_YAsEQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.groenehartscholen.nl%2Fblog%2F2017%2F07%2F10%2Ffijne-vakantie%2F&psig=AOvVaw1WUcUL31_np7Zm6avE7UZR&ust=1530341780489153
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 Belangrijke data volgend schooljaar… 

 
Woensdag 29 augustus: kijkmoment voor alle kleuters 
in de kleuterschool van 13.30 u tot 14.30 u 
Maandag 3 september: start van het schooljaar 2018 
– 2019 
Maandag 3 september: eerste vergadering van de 
Ouderraad 
Maandag 10 september: algemeen oudercontact kleuterschool (19.30 u) 
Dinsdag 11 september: algemeen oudercontact lagere school (19.30 u) 
Woensdag 10 oktober: pedagogische studiedag 
Vrijdag 26 oktober: kledinginzameling 
Maandag 29 oktober – zondag 4 november: herfstvakantie 
Vrijdag 23 november: grootouderfeest + herfstwandeling 
Maandag 24 december – zondag 6 januari 2019: kerstvakantie 
Maandag 4 maart – zondag 10 maart: krokusvakantie 
Vrijdag 15 maart: QUIZ 
Zondag 17 maart: restaurantdag 
Maandag 8 april – maandag 22 april: paasvakantie 
Vrijdag 26 april: kledinginzameling 
Woensdag 1 mei: Feest van de Arbeid 
Zaterdag 4 mei: Vormsel 
Zondag 12 mei: Sterboskermis Jeugdster 
Zondag 26 mei: Lentefeest 
Donderdag 30 mei: Hemelvaartsdag 
Vrijdag 31 mei: brugdag 
Zaterdag 8 juni: Eerste Communie 
Maandag 10 juni: Pinkstermaandag 
 

PEDAGOGISCHE STUDIEDAGEN (vrijaf voor de kinderen)  
Woensdag, 10/10/2018 
Woensdag, 23/01/2019 
Woensdag, 15/05/2019 
  

FACULTATIEVE VERLOFDAGEN 
Maandag, 1 oktober 2018 (Deureind-kermis) 
Maandag, 13 mei 2019 (Jeugdster-Sterbos-kermis) 
 

PAPIERSLAGEN 
Zaterdag, 15 september 2018 
Zaterdag, 8 december 2018 
Zaterdag, 23 maart 2019 
Zaterdag, 18 mei 2019 
 

KIJKMOMENTEN nieuwe kleuters (telkens van 10.30 u tot 11.15 u) 
Woensdag, 29 augustus 2018 (UITZONDERLIJK van 13.30 u tot 14.30 u, kleuters starten op 
maandag 3 september 2018) 
Woensdag, 24 oktober 2018 (kleuters starten werkelijk in hun klas op maandag 5 november 2018) 

KALENDER 
 

SCHOOLJAAR 2018 – 2019 
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Woensdag, 19 december 2018 (werkelijke start: maandag 7 januari 2019) 
Woensdag, 30 januari 2019 (werkelijke start: vrijdag 1 februari 2019) 
Woensdag, 27 februari 2019 (werkelijke start: maandag 11 maart 2019) 
Woensdag 3 april 2019 (werkelijke start: dinsdag 23 april 2019) 
Woensdag 29 mei 2019 (werkelijke start: 3 juni 2019) 
 

OUDERRAAD 
 

Telkens op maandag: 3 september, 8 oktober, 12 november, 7 januari, 18 februari, 1 april, 6 mei, 
17 juni 

 
 

 Organisatie volgend schooljaar. 
 

Kleuterschool 

Klas Leeftijd Juffen en meester 

Rood 2,5 – 5- jarigen  juf Nadine  

Oranje 2,5 – 5- jarigen  juf Debby (4/5) en juf Greet (1/5) 

Geel 2,5 – 5- jarigen  juf Griet (4/5) en juf Leen (1/5) 

Blauw 2,5 – 5- jarigen  juf Caroline (4/5) en juf Lea (1/5) 

Groen 2,5 – 5- jarigen  juf Joke (4/5) en juf Juf Lea (1/5) 

Paars Ondersteuning klassen juf Lea 

Kinderverzorgster 
Snoezeljuf 

 juf Ritje 

Interne Zorgcoördinator 
en beleidsondersteuner 

 juf Greet 

Beleidsondersteuners  juf Greet en juf Caroline 

Leerkrachten 
Bewegingsopvoeding 

 juf Lea en meester Sven 

ICT-verantwoordelijke  juf Joke 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De verdeling van de kinderen over de verschillende klassen heeft iedereen vandaag schriftelijk meegekregen. De keuzes 
zijn weloverwogen! 

Lagere school 

Klas Juffen en meesters 

1A  juf Kathelijne 

1B juf Christel 

2 Juf Veerle G 

3A 
+ donderdag 3A + 3B 

juf Femke 
 

3B 
donderdag werkt juf Jacqueline niet 

juf  Jacqueline (4/5) 
 

4A 
+ vrijdag 4A + 4B 

meester Louis 

4B  
vrijdag werkt juf Evelyne niet 

juf Evelyne 

5  juf Veerle H 

6 meester Kris  

Klasondersteuning in het vijfde en zesde 
leerjaar 

juf Gizelle 

ICT-coördinator meester Kris 

Interne Zorgcoördinator juf Niki 

Leerkracht Bewegingsopvoeding  meester Sven 

Beleidsondersteuners meester Kris en juf Niki 
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Niet alle materiaal uit onderstaande lijst wordt vanaf het eerste leerjaar voorzien.  
De leerstof waarbij uw kind bijvoorbeeld een passer of atlas nodig heeft, komt pas later aan bod. 

 

Materialen die nodig zijn om de eindtermen en 
ontwikkelingsdoelen te bereiken 
 

VOORBEELDEN 

Bewegingsmateriaal 
 

Ballen, touwen, (klim)toestellen, driewielers, … 

Constructiemateriaal 
 

Karton, hout, hechtingen, gereedschap, katrollen, tandwielen, 
bouwdozen, … 

Handboeken, schriften, werkboeken en blaadjes, fotokopieën, software  

ICT- en multimediamateriaal 
 

Computers inclusief internet, digitaal fototoestel, digitale bordboeken… 

Informatiebronnen 
 

(Verklarend) woordenboek, (kinder)krant, jeugdencyclopedie, info-
boeken, cd-rom, dvd, klank- en beeldmateriaal, internet 

Kinderliteratuur  
 

Prentenboeken, (voor)leesboeken, kinderromans, poëzie, strips, … 

Knutselmateriaal 
 

Lijm, schaar, grondstoffen, textiel, … 

Leer- en ontwikkelingsmateriaal 
 

Spelmateriaal, lees- en rekenmateriaal, denkspelen, materiaal voor 
socio-emotionele ontwikkeling, … 

Meetmateriaal 
 

Lat, gradenboog, geodriehoek, tekendriehoek, klok (analoog en 
digitaal), thermometer, weegschaal, … 

Muziekinstrumenten 
 

Trommels, ritme-instrumenten, sopraan (blokfluit), … 

Planningsmateriaal 
 

Schoolagenda, kalender, dagindeling, … 

Schrijfgerief 
 

Potlood, pen, gom… 

Tekengerief 
 

Stiften, kleurpotloden, verf, penselen, … 

Atlas, kaarten, kompas, passer, zakrekenmachine (vijfde leerjaar)  

 
In de eerste week zal zeker nog door de klastitularis meegedeeld worden wat nog nodig is.  
Wat zeker te voorzien: brooddoos, drinkbus, boekentas. Ook hebben de kinderen een turnzak nodig, pantoffeltjes, en een blauwe 
of zwarte korte broek. voor die dingen moeten de ouders zelf zorgen. De school heeft turn T-shirts. Die zijn gratis voor de nieuwe 
kinderen én de kinderen die naar het eerste leerjaar gaan. Kinderen die een nieuwe t-shirt nodig hebben betalen 8 euro.  
Het is niet erg om nog niet alles gekocht te hebben vóór de start van het nieuwe schooljaar, alles nieuw aankopen hoeft ook niet.  
Op de infoavonden wordt in de verschillende klassen, indien nodig, meegedeeld wat nog aan te schaffen. 

 
 
 
 

 
 
 

“Dit jaar gaan we met het vliegtuig op vakantie en ik neem mijn kanarie mee. 
Ik hoop maar dat hij niet ziek wordt,  

want dat beestje heeft nog nooit gevlogen.” 
 

 
 
 
 

Tot volgend schooljaar, 
Luc 

Vakantietip: zie hieronder! 

MATERIAAL DAT DE SCHOOL GRATIS 

VOORZIET  
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