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Ik
Het eerste woord dat de kinderen leren in het
eerste leerjaar.
Eerst kijken in een spiegel. Nadien lezen,
hakken en plakken en uiteindelijk
schrijven ze “ik”.
‘i’ / ‘k’ klap “ik”.
Zo begint de leesmethode.
Echter, elke mens begint toch met “ik”.
In een vrije interpretatie van Heidegger:
“Je wordt als “ik” in de wereld geworpen…” Zonder te praten maar wel al zeurend en wenend
verlangt het “ik” naar de borst, want wat een honger heb ik. Later wil ik alles grijpen en steek ik
alles in mijn mond. Ik wil proeven en de kamer rond mij begrijpen. Achter de zetel kruipen,
rechtstaan en op mijn achterste vallen en dan de eerste stappen want:
“Ik wil ik wil ik, ik wil ik wil ik, ik wil ik wil ik, ik wil zo graag de wereld zien!” zoals Johan
Verminnen zingt.
’t Is zo en pas later zien we dat er meerdere “ikken” zijn, een jij, een wij… Stap voor stap.
Maar altijd eerst toch “ik”.
Pas als het “ik” goed in mijn vel zit, kan ik bewegen en betekenen voor anderen…
Morgen, zaterdag 15 september: onze eerste papierslag.

Morgen halen ouders onder bezieling van Ronny Van Looveren
en onze Ouderraad papier op.
Wie nog kan komen helpen, is welkom! Koffiekoeken, een
verfrissend drankje en een toffe sfeer zullen er ook zijn!
We verzamelen aan de kerk om 9.00 uur.!
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Algemene oudercontacten: een succesverhaal
Dankjewel aan alle ouders die de voorbije maandag- en dinsdagavond aanwezig waren op de zinvolle
ouderavonden. Jammer dat mensen niet konden komen, helaas.
Onze leerkrachten keken er naar uit om de ouders van hun leerlingen te ontmoeten.
Ze vertelden over het jaarthema dat als rode draad doorheen het schooljaar loopt, maar natuurlijk vooral
over wat er in hun klas allemaal staat te gebeuren, op welke manieren er geleerd wordt, welke hoeken
er zijn, het kleuterturnen dat veranderd is, huiswerk, uitstappen, …
In vele klassen mochten de mama’s en papa’s even wat opschrijven of tekenen of een werkje maken.
De dag nadien vonden de kinderen de resultaten van hun creatieve ouders: “Wow, dat heeft ons mama
ingekleurd! Ons papa kan dat niet zo goed.”
Het is de eerste keer, en ik vond dit zeer aangenaam, dat ik de mensen persoonlijk een “goeie avond”
kon wensen. En het was voor vele ouders een “goeie avond”! Dat heb ik mogen horen.
Als ik zo even in een klas binnenkwam – het formele gedeelte was afgelopen en mensen bleven wat
‘hangen’ – hoorde ik het volgende gesprekje tussen een mama en papa en een juf:
Mama: “Ze komt echt wel graag naar ’t klasje. Ze is hier echt wel open gebloeid. Ze voelt zich hier zalig,
goed.”
Juf: “Dat merk ik ook in vele dingen!”
Papa: “Trouwens, alle ‘Twee’ voelen zich goed!”
Dat is toch ontzettend fijn om te mogen horen.
Natuurlijk zijn er ook momenten, of is er een tijd, waar het anders dan gedroomd kan verlopen, waar
het moeilijker gaat.
De juffen en meesters zijn er dan voor jullie om te luisteren en om misschien ook samen met het team
naar antwoorden te zoeken op de hulpvragen.
Trek aan onze mouwen!
Jaarthema: GOED IN JE VEL
Iedereen heeft de groeten van Krachtige Karel,
Sportieve Suzie, Tamme Tina en Lenige Lilly.
Ze zijn ook uitermate blij dat de kinderen van het
derde leerjaar hen gaan helpen om de
bewegingsdriehoek beter te begrijpen.
Ik ben ontzettend benieuwd…
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1
Voor onze kleuters zijn we nog dringend op naar “jongensonderbroekjes”, lange en korte
joggingbroekjes (of gemakkelijk zittende broekjes) voor 2,5 – 6 jarigen. Je mag ze bezorgen aan
juf Rittje of aan de juffen.
Alvast bedankt!
2
Loopfietsen zijn ook zéér welkom. Deze mogen aan juf Lea en meester Sven gegeven worden. Zo
zal er volop gefietst kunnen worden in de turnzaal!
Dankjewel!
Even voorstellen: onze Ouderraad
De ouderraad wil op een opbouwende wijze meewerken aan de kwaliteit van de opvoeding van
alle kinderen op school. Zij organiseert vergaderingen en verschillende feesten en helpt mee aan
speciale schoolactiviteiten.
Elke cent die wordt verdiend met bijvoorbeeld de papierslagen, restaurantdag, schoolfeest, wordt
gegeven aan de kinderen, aan onze school.
Zo werden er al heel wat projecten gerealiseerd:
- speelplaats zoals die er nu is;
- bemeubeling;
- boeken voor de kast vol troost;
- didactische materialen;
- nieuwe methodes;
- muziekinstallatie turnzaal;
- opfrissen computerpark;
- enz.
De bezielers van de Ouderraad zijn:
Voorzitter : Van Looveren Ronny, Kleinenberg 30, 2990 Wuustwezel (tel. : 0497 188 549)
Leden: Anthonissen Gert, Baumer Hans (penningmeester), Vanderavert Sigrid, Jespers Tanja, De
Meyer Tom (adviserend lid Schoolbestuur), Fleerakkers Kris, Geysen Jelle, Michielsen Thomas,
Pacquée Bert, Van der Heyden Liesje (secretaris), Van Hasselt Veronique, De Blick Cliff, Van Looveren
Griet (leerkracht KS), Geysen Veerle (leerkracht LS) en Luc Anthonissen.
Tijdens de oudercontacten deze week, kregen de ouders een briefje om zich op te geven om mee te
helpen tijdens de verschillende activiteiten en feesten.
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(Achteraan wordt het briefje terug opgenomen en kan bezorgd worden aan de klastitularis.)
Ouders die willen toetreden tot de Ouderraad en actief willen deelnemen aan vergaderingen en
feesten, kunnen zich melden tot een actief lid van de Ouderraad.
Op het einde van vorig schooljaar hebben Annemie Van Looveren (ook adviserend lid van het
Schoolbestuur) en Annick Jespers (penningmeester) afscheid genomen van de Ouderraad. Ze
hebben jarenlang prachtig werk geleverd en zich vrijwillig ingezet! Een dankjewel is een kleintje maar
welgemeend!
Volgens een mama:

“Als
elke papa en mama
1 of 2 keer kan komen helpen in een schooljaar,
én we weten dat dit te organiseren en in te plannen is,
dan hoeven we ons nergens zorgen over te maken en
draait alles nog vlotter dan dat het nu al draait!”

Want:

Zonder
onze Ouderraad nu
en vroeger
en morgen,
geen school zoals het nu is
en kan worden!
Fluo-Oudernieuws…
Wanneer komen onze Fluopapa en Fluomama
supporteren?
Fluopa Tim en Fluoma Liesje zoeken nog naar een
datum, maar de jetons hebben hun doop al gehad in
hun wasmachines, en ze willen de gewassen en frisse
jetons graag geven aan de kinderen die vol fluo naar
de school komen.
Regelmatig staan ze aan de twee poorten in de vroege
ochtend.
De klas die de meeste jetons heeft gekregen krijgt een
prijs van de Ouderraad!
En ook…
De kinderen van het eerste leerjaar hebben een
fluobag gekregen. Blij en dankbaar dat ze waren.
Een fluobag is tof maar een fluohesje blijft ook
nodig om “graag gezien” te worden!
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BRENG JE SPORTCLUB NAAR SCHOOL
Op woensdag 19 september mogen alle kleuters en leerlingen van onze school hun eigen favoriete
sport eens in de kijker te zetten.
Hoe doe je dat?
Heel eenvoudig...kom in je eigen sportoutfit naar school, zo word je een ambassadeur van je eigen
sport.
Als jullie dat willen mag je in de klas vertellen over je favoriete sport of meest onvergetelijke
sportmoment.

Benieuwd hoeveel verschillende atleten we mogen verwelkomen volgende week…
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Vormselnieuws

Inschrijvingen vormsel 4 mei 2019
Beste ouder,
Misschien is uw zoon of dochter geboren in 2007, en wil die in 2019 het vormsel doen, dan kan u
hem of haar nog altijd inschrijven voor de vormselcatechese van 2018-2019. Ook dit jaar zullen de
kinderen van Wuustwezel-Centrum en Sterbos samen hun vormsel doen. De activiteiten zijn
meestal apart omdat de groep anders te groot is.
Deze inschrijving gebeurt voor alle parochiekernen van de pastorale eenheid Elia online via de
website www.pe-elia.be. Maar om toegang te krijgen tot het inschrijvingsformulier heb je een
inlogcode nodig. Ouders die niet aanwezig waren op een van de info-avonden, en dus niet over deze
inlogcode beschikken, vragen we per e-mail contact op te nemen met de verantwoordelijke voor
catechese binnen de pastorale eenheid Elia : Lut Van Gils, via lut@pe-elia.be
Waar en wanneer de vormselvieringen 2019 zullen plaatsvinden, kun je – samen met alle nodige infoterugvinden op onze webstek : www.pe-elia.be.
De ouders die hun kind reeds ingeschreven hebben, moeten eraan denken om het
"inschrijvingsformulier met privacyverklaring" af te drukken, te ondertekenen en binnen te brengen bij
één van de catechisten van Sterbos :
Els Verbreuken, Sterbos 3, 2990 Wuustwezel
Son Aerts, Nieuwmoerse Steenweg 115, 2990 Wuustwezel
Cine Van Dijck, Bremstraat 4, 2990 Wuustwezel
Ook vragen we om het inschrijvingsgeld van 20 euro over te schrijven op de rekening van "Vormsel
catechese Sterbos" : BE14 9730 6026 1383. Bij de mededeling vermeld je de voor- en achternaam
van uw kind.
Hopelijk mogen wij uw kind weldra ontmoeten op onze activiteiten.
Vriendelijke groeten,
De vormselploeg van Sterbos
“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
Jeanne (jeanneleenaerts20@hotmail.com) of mij
contacteren. .
In ruil krijgen de helpers een kleine vergoeding.

WE ZOEKEN NOG IEMAND voor
DONDERDAGMIDDAG
om onze fantastische refterploeg te versterken.
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Dag van de landbouw, zondag 16 september
Iedereen is welkom op de Boomkwekerij Wouters (van 10 tot 18 uur).
Je kunt een kijkje komen nemen in de boomkwekerij. Het verhaal van de evolutie van de mechanisatie
en van het ecologisch telen zullen te zien en te horen zijn. Gespecialiseerde machines zullen in werking
zijn.
Na het bezoek kan je gezellig napraten bij een hapje en een drankje.
De kinderen kunnen zich uitleven in het speelbos, met kindergrime, op de hooiberg…

SAMENWERKEN MET DE NATUUR, DAT IS VAN LANGERE DUUR
Vrijdag 21 september: STRAPDAG

Volgende week vrijdag is het STRAPDAG.
Stappen en trappen! Alle scholen van Wuustwezel doen hieraan mee..
De kerndoelstelling van de STRAPDAG is het aanmoedigen van scholen, kinderen en ouders om zich
duurzaam en veilig naar school te verplaatsen.
De dagelijkse functionele verplaatsing naar school te voet of met de fiets doen, heeft een impact op
vlak van milieu, mobiliteit en het is bovendien gezond voor iedereen!
Het initiatief toont op een leuke wijze aan dat te voet of met de fiets naar school gaan bijdraagt tot
een betere mobiliteit en verkeersveiligheid.
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Wij willen dan ook een warme oproep doen om op die dag zo veel mogelijk te voet, met de fiets of de
step naar school te komen.
De Molenheide wordt deze dag vanaf het kruispunt met de Wolkenvenweg tot de Nieuwmoerse
Steenweg van half 9 tot 15 uur afgesloten voor gemotoriseerd verkeer zodat we hier een parcours
kunnen maken waar we per klas naar hartenlust kunnen stappen en trappen.
Ook willen we aan iedereen vragen om zo 'fluo mogelijk' (dus…zo zichtbaar en veilig mogelijk) naar
school te komen, zodat al die Strappers goed opvallen in het verkeer. Laat je maar eens goed gaan!
Alle 'missen en misters fluo' kunnen zich 's morgens laten fotograferen op de speelplaats. 's Avonds
kunnen jullie dan de foto's bekijken op de site.
De weerman belooft mooi weer op vrijdag, dus we kijken al uit naar een leuke STRAPDAG.
Stormschade
Naar aanleiding van stormschade op het dak van onze kleuterschool (ergens begin augustus)
worden enkele onderdelen van de luchtgroep door een mobiele torenkraan van het dak gehaald.
Deze zal op volgende locatie geplaatst worden (tussen de twee toegangspoorten):

Hierdoor zal er geen doorgaand verkeer mogelijk zijn. De beide ingangen van de school blijven
toegankelijk.
Data en uren van interventie zullen hoogstwaarschijnlijk volgende zijn:
DINSDAG 18-09-2018: (09h00 tot 12h00)
DONDERDAG 20-09-2018: (09h00 tot 12h00)
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VerLEDden van openbare verlichting, tof initiatief!

Toneel Sterlicht

Vrije Basisschool Sterbos, Nieuwsbrief

Vrijwilligers gezocht
Ondersteuning schoolactiviteiten
Als Ouderraad en leerkrachtenteam kunnen we steeds beroep doen op helpende
handen, gelukkig maar! We hebben een trouwe achterban die ons bijstaat bij het
organiseren van onze activiteiten.
Heb je af en toe ook een momentje vrij en wil je ons helpen bij onze werking?
Noteer dan hieronder jouw contactgegevens:
Naam: ……………………………………………………………………………………….
Email adres: ……………………………………………………………….……………….
Voor elke activiteit krijg je dan vrijblijvend een mailtje met de vraag of je ons kan helpen.
We willen toch wel benadrukken dat dankzij de organisatie van onze activiteiten er heel
veel mooie projecten voor de school kunnen gerealiseerd worden!

Alvast bedankt voor jouw enthousiaste medewerking! Tot binnenkort!

Tot een volgende keer,
meester Luc
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