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Mijmeren bij

Allerheiligen, Allerzielen…
Onze notenboom heeft nog nooit zoveel noten gegeven als nu.
Emmers vol mag ik rapen. Enkele noten heb ik laten liggen… Benieuwd wat de lente gaat brengen. Nog ver
van straks.
Moe is onze boom nu. Te begrijpen.
Nog nooit heeft hij zo’n warme zomer getrotseerd, nog nooit zo weinig water gedronken.
En toch.
Op mijn rug onder de boom lag ik en vele kleuren groen stroomden via mijn netvlies binnen. De bladeren
dekten me toe en hielden de te warme zonnestralen weg van mij. Zalig. Niets in mij dacht om in ons huis te
gaan. Daar was het te warm. Trouwens, aan de boom hingen ook zo’n groene bollen, noten in wording. De
zon knipoogde voortdurend en ongedurig. Het flikkerde ook gezellig, die stralen die hun weg toch naar
beneden vonden.
Als ik nu naast onze notenboom sta, zie ik dat hij snakt naar rust.
Blad voor blad verliest hij, neemt hij afscheid van zijn eens zo groene kruin.
Gevlekte bruingele bladeren haken af en wiegen van links naar rechts en van rechts naar links naar beneden.
Ik hark ze bij elkaar.
Gedachten rijf ik bijeen, net als de gevallen bladeren, tot een hoopje.
Tot Hoop.
Tot Leven…
Onze notenboom mag moe zijn.
Als ik nu naar boven kijk als ik stop met rijven, zie ik terug
de hemel…
’s Nachts zelfs sterren…
Benieuwd naar wat de lente ons belooft…
Maar eerst nog de herfst en dan de winter…
Geduld dus, was ik even vergeten…

Vrije Basisschool Sterbos, NIEUWSBRIEF

Van harte WELKOM aan onze nieuwe sterren die na de herfstvakantie zullen schitteren.
Gele klas
Rode klas

Mathis
Hadermann

Oranje klas

3e leerjaar B

Pompoensoep in de groene klas
In de groene klas hebben we op vrijdag 19 oktober heerlijke pompoensoep gemaakt. We moesten
wel even kijken in onze soep, want er zaten spinnetjes in. Gelukkig waren het hele lekkere
spinnetjes.
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Den trouw komt eraan!
Juf Femke en Maarten trouwen op zaterdag 3 november. ’t
Zal beslist een onvergetelijke fijne dag worden.
Supporters, en zeker de kinderen van het derde leerjaar, zijn
welkom aan het gemeentehuis om 11.30 uur.

Proficiat
juf Femke en Maarten!
Schrijf ze vrijdag
Vandaag hebben de kinderen van het vijfde en zesde leerjaar
zich ingezet voor de rechten van de mens.
Het was vandaag: SCHRIJF ZE VRIJDAG.
Het draait dit jaar om de mensen die elke dag enorme risico’s
nemen omdat ze opkomen voor mensenrechten.

Mensenrechtenverdedigers.
Vele mensenrechtenverdedigers worden lastiggevallen, achtervolgd, gevangengezet en zelfs gedood,
enkel en alleen maar omdat ze een rechtvaardigere wereld willen. De moed die zij moeten opbrengen
om elke dag hun werk te kunnen uitvoeren is op zijn minst gezegd bewonderenswaardig.
DAAROM STEUNEN WE HEN IN HUN STRIJD VOOR EEN RECHTVAARDIGERE WERELD!
De kinderen hebben een brief geschreven naar de ambassadeur van Egypte. Azza Soliman komt op
voor de rechten van de vrouwen en zit al sinds 2012 in de gevangenis. Ook schreven ze een brief
naar de ambassadeur van Oekraïne om Vitalina Koval te beschermen tegen aanvallen omdat ze
opkomt voor de
rechten van
vrouwen,
holebi’s en
transgenders.
Ook
kinderstemmen
mogen gehoord
en
gelezen
worden!
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Jeugdsternieuws…
De leiding wenst jullie een super vakantie en
hopelijk vinden jullie ons Jeugdsterkrantje leuk!
Tot de volgende activiteit op 4 november na de vakantie!

Herfstvakantiegroetjes van de Jeugdsterleiding

Evacuatieoefening
Een aangekondigde evacuatieoefening.
Met vlammende tekeningen werd een brandhaard
gesimuleerd in de benedengang van de kleuterschool. Ik
hield de tekening vast. Hedwige papier en pen en een
chronometer.
“Waarom zijn er die tekeningen vol vlammen?” vroeg
een kleuter van de oranje klas.
“We oefenen eventjes wat we moeten doen als het zou
branden.”
“Oké…”
De sirenes begonnen te loeien!
Juf Debby bracht haar kleuters veilig en rustig naar de
verzamelplaats aan het Sterboske. Ook de andere kinderen, juffen en meesters verzamelden daar.
Een geslaagde oefening die we blijven oefenen in onze school, een keertje aangekondigd en een
keertje onverwacht…
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Jos , dankjewel!
Als jullie een camionette van de gemeente op de parking
zagen staan, gegarandeerd dat Jos Van Looveren de
chauffeur van dienst was. Jos was naast chauffeur ook
leverancier en ophaler van stoelen en tafels en
muziekinstallaties en kabels en hekken en folders en dozen
met papieren om uit te delen, enz. Tevens was Jos een
buurter over ‘van-alles-en-nog-wat’ met een groot hart voor
onze school, voor alle scholen in Wuustwezel.
Jos, je mag genieten van je welverdiende pensioen.
(Woensdagochtend kwam Jos de versierde letter ophalen en
een kop koffie, met een wolk melk, drinken. Een flesje
Wereldwinkelwijn mag hij zeker ontkurken en ook hiervan
genieten!)

Onze 16e herfstwandeling. Jullie zijn uitgenodigd natuurlijk!

16e herfstwandeling

vrijdag 23 november 2018
Graag nodigen we familie en vrienden uit
om deel te nemen aan de 16e herfstwandeling.
Het belooft weerom een fijne editie te worden.
99% van de wandeling is in het bos!

VAN HARTE WELKOM!

De wandeling kadert in het thema van GOED IN JE VEL, het jaarthema van onze
school!

Kledinginzameling

Heel wat kledij, schoenen, … hebben jullie
verzameld!
Dankjewel!
De volgende inzameling is op 26 april 2019.
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Hoofdjes nakijken aub!
In de school werden op enkele hoofdjes luizen aangetroffen. Daarom doen we een dringende oproep om uw kind goed te
controleren op de aanwezigheid van luizen en neten met de natkamtest. Indien u luizen en neten vaststelt, gelieve dan hier
doeltreffend op te reageren.
Hoofdluizen zijn vervelende beestje die hevige jeuk veroorzaken, maar zijn zeker geen schande: iedereen kan ze krijgen.Zodra u
merkt dat uw kind hoofdluizen heeft, is het belangrijk om ze onmiddellijk te behandelen. Zo vermijdt u dat de luizen zich verspreiden.
De haren van je kind kun je het best behandelen met de “natte kammethode” (stap voor stap: zie kader), waarbij u al kammend
de levende luizen kan verwijderen.
Wat heb je nodig?
Gewone kam • tandenstoker • luizenkam • crèmespoeling, conditioner of balsem • kom lauw water •
2 handdoeken • witte servetten of keukenrol
Hoe ga je te werk?
✓ Je kind zit voorovergebogen over de wasbak of het bad. Maak het haar zeer nat met lauw water.
✓ Wrijf het haar in met heel veel conditioner. Niet uitspoelen.
✓ Kam de knopen uit het haar met de gewone kam.
✓ Kam dan met de luizenkam. Kam van achter naar voor, dus van de nek naar het voorhoofd. Start aan
het oor en schuif na elke kambeweging op tot je aan het andere oor komt. Let op: druk je kam goed
tegen de hoofdhuid, want luizen nestelen zich zo dicht mogelijk bij de huid.
✓ Veeg na elke kambeweging de kam af aan wit keukenpapier en kijk of je luizen ziet. Ze vallen op
door de witte achtergrond. Een luis is 2 tot 4 mm groot en grijs-wit tot bruin van kleur.
✓ Zitten er luizen tussen de tandjes van de kam? Verwijder ze dan met een tandenstoker.
✓ Laat je kind nu rechtop zitten. Herhaal het kammen met de luizenkam, maar nu in de andere
richting: van voor naar achter, dus van het voorhoofd naar de nek. Start weer bij het ene oor en schuif
na elke kambeweging op naar het andere oor. Veeg telkens af aan het keukenpapier en kijk of je
luizen ziet.
✓ Als je klaar bent met kammen, spoel dan het haar uit en droog het met een handdoek.
Heb je luizen gevonden?
✓

Herhaal dan het kammen om de 3 dagen. Tot je geen enkele luis meer vindt.

✓

Controleer ook alle huisgenoten op luizen.

✓

Leg de kammen en haarborstels na gebruik in heet water van 60°C, gedurende 5 minuten.

✓

Was alle kussenslopen en handdoeken die je kind gebruikt telkens op 60°C. Herhaal dat om de
3 dagen, gedurende 2 weken.

✓

Luizen sterven als ze meer dan twee dagen niet op een hoofd zitten. Leg daarom
dekbedovertrekken, knuffels, mutsen en sjaals 48 uur apart. Of steek ze een nacht in de diepvries,
want ook dat overleven luizen niet.

✓

1.

Zijn de luizen na 14 dagen nog niet weg? Vraag dan raad aan je huisarts of apotheker of
contacteer het CLB.
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Wat je zeker niet mag doen is “preventief of vooraf” de haren van je kind behandelen met een luizenproduct. Enkel als je luizen
ziet, moet je met producten gaan behandelen. Anders worden de luizen “resistent” tegen producten en kunnen we de hoofden
niet goed meer behandelen.

Enkel als we allemaal samen de strijd aanbinden, kunnen we een positief resultaat boeken!

Indien er nog vragen en opmerkingen zijn, kan u steeds terecht bij de CLB-verpleegkundige, Sarah De Clercq (03 667 28 28).

Groote Oorlog…
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VOKAN. Uw stem over het ondersteuningsmodel
Op 1 september 2018 vierde het ondersteuningsmodel voor leerlingen met specifieke
ondersteuningsbehoeften zijn eerste verjaardag. Tijd voor een korte evaluatie!
De drie ouderkoepels VCOV, KOOGO en GO! ouders lanceren samen een bevraging voor ouders in
alle Vlaamse scholen. Via deze bevraging willen ze te weten komen of ouders op de hoogte zijn van
het ondersteuningsmodel en hoe zij het contact met het ondersteuningsteam ervaren. Ook ouders van
kinderen zonder ondersteuning kunnen deze bevraging invullen.
Via deze link komen jullie op de bevraging terecht:
http://menukaart.limequery.com/388257?lang=nl-informal

Alvast bedankt!
Mijn herinnering aan jou
De werknemers van Uitvaart Hofmans, waar ook juf
Leen werkt, hadden het idee om speciaal voor
kinderen een webapplicatie te laten ontwikkelen die
steun kan geven in hun manier van rouwen. Een mooi
initiatief dat werkelijkheid is geworden.
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Al

geprikt? Kan nog net!

Tot een volgende keer,
meester Luc
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