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Kerstverhaal in de herfst?
Onze elektronische bel rinkelde precies om halfnegen. De kinderen van de lagere school zochten naar hun
boekentas en trokken richting toegangsdeuren. Ze trokken hun ogen wijd open van verbazing: de deuren waren
allemaal dicht.
“Je moet goed trekken! Laat mij maar.”
De deuren bleven dicht. Die verdomde vervelende automatische deur weigerde ook dienst. Met deze
hightechdeur gebeurt dat wel vaker maar de andere deuren die dicht blijven? Nog nooit gebeurd!
“Juf, we kunnen niet binnen!”
“Meester, is het vandaag pedagogische studiedag in plaats van volgende week woensdag?”
We verzamelden allemaal onder de luifel en we maakten het stil.
Onze kinderen zijn wel eens opgelucht als ze de laatste schoolbel horen. Maar miljoenen kinderen horen nooit
een schoolbel…
Er zijn kinderen die naar school gaan waar er maar één meester is.
Er zijn kinderen die wel kunnen leren maar geen boeken en schriften hebben.
Wat hebben wij een geluk dat we naar school kunnen, dat we een juf, een meester, reftermama’s, oversteekpapa’s en mama’s, enz. hebben.
Na een oorverdovend en hartelijk applaus van onze kinderen voor onze juffen en meesters, reikten alle duimen
de lucht in. We duimen immers voor goed onderwijs voor iedereen!
Dan klonk onze eerste Sterbosschoolbel over de speelplaats, om onze duimen kracht in klank bij te zetten. En…
de deuren waren los.
Iedereen was welkom! Juffen, meesters, alle kinderen vonden hun vertrouwde plekje in het schitterende
schoolgebouw. Alle sterren mochten schitteren!
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Dag van de landbouw
Voorbije dinsdag was het
de dag van de landbouw
voor onze oudste
kleuters.
’s Middags kwam een
huifkar ons halen en op
weg waren we naar de
Sterboshoeve van boerin
Els Verbreuken en boer
Eric Wouters.
De kleuters kregen een
fantastische rondleiding
en mochten een kijkje
nemen bij de koeien en de kalfjes.
Ergens op die mooie hoeve stonden een paar pony’s op ons te wachten. Iedereen genoot van een
leuk ponyritje!
Als afsluiter van dit leuke bezoek kregen we een lekkere pannenkoek en drankje.
Genoten dat we hebben!
Bedankt om onze kleuters een leuke en leerrijke namiddag te bezorgen!
De dag was: “Kijk naar onze duimen!” TOP!

PS: meer foto’s kan je vinden op de schoolsite
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Jeugdsternieuws…

Kijken jullie ook zo uit naar zondag?
Zijn jullie ook zo benieuwd naar wie jullie leiding dit jaar is?
Dan moet je zeker niet twijfelen en gewoon mee komen spelen. Deze zondag 7
oktober beginnen we er aan, daarom zijn zowel plussers als minners welkom. Voor
de mensen die nog niet zo vertrouwd zijn met Jeugdster: het enige wat de
kinderen nodig hebben zijn goede speelkleren en €1,5!
Hopelijk allemaal tot dan
Groetjes de Jeugdsterleiding
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Het begin van de schooldag
’s Morgens kunnen onze kleuters door hun ouders, grootouders, collega’s Stekelbees, naar de
leefgroepen gebracht worden.
De ouders van de kinderen van de lagere school kunnen hun kinderen toevertrouwen aan de juffen
of meesters die toezicht houden op de speelplaats. Er wordt van ouders verwacht dat ze niet op de
speelplaats blijven.
Kinderen willen immers ravotten en doen dit anders als hun ouders nog op de speelplaats zijn.
Met andere woorden: geef je kinderen in vertrouwen aan de leerkrachten die toezicht houden. De
kinderen van de lagere school vinden als vanzelf hun weg wel.
Dank om hiermee rekening te houden.
Week van de Fair Trade 2018, zie ook vorige nieuwsbrief
Fluo-Oudernieuws…
Fluopa Tim en Fluoma Liesje zijn deze ochtend op
bezoek geweest. Vele jetons hebben ze uitgedeeld! 90
% van onze kinderen droegen een fluohesje of een
fluobag. Schitterend vonden ze dit.
Ze duimen dat de volgende keer nog meer kinderen
tip top in fluo naar school komen!

Dag van de leerkracht
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Fietsencontrole

Vandaag werden de fietsen van de kinderen van
de lagere school gecontroleerd door de politie
Dave Van Ginderen, Chanie Furfooz en Michael
Michielsen (papa van June, Lenn en Lisse).
De politieagenten waren aangenaam verrast. De
meeste fietsen waren perfect in orde!
“Sterbos springt er positief uit,” zegt Michael. “166
fietsen hebben we gecontroleerd en 38 fietsen
vertoonden wat kleine mankementjes. Reflectoren
die niet aanwezig waren. Lichten die ontbraken of
waar de batterijen op waren. Ook enkele
fietsbellen ontbraken.
’t Zijn kleine dingen die mama’ en papa’s vlug
kunnen verhelpen.”

De brandweer houdt dit weekend (zondag 7 oktober)
opendeur maar ook de Technische Dienst van de
gemeente. Jullie zijn ook daar allemaal welkom. Kinderen
zullen iets in elkaar mogen knutselen. Benieuwd? Dus zeker
een bezoekje brengen!
Woensdag 10 oktober is het pedagogische studiedag voor al onze juffen en meesters. De kinderen
hebben dan een dagje verlof!
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Fietsencontrole
Zoals jullie weten draait het jaarthema in onze school rond bewegen en gezonde voeding met als
slogan: “GOED IN JE VEL”.
Daarom willen we dit schooljaar tweemaal een kindertopdag organiseren zodat de kinderen kennis
kunnen maken met verschillende sporten.
Woensdag 17 oktober gaan we in de voormiddag voor de eerste keer op uitstap.
Hierbij vragen we aan jullie om mee voor vervoer te zorgen om op de verschillende bestemmingen te
geraken.
Als jullie kunnen rijden, mag je hieronder het strookje invullen en terug meegeven naar de klas tegen
woensdag 10 oktober.
Verdere informatie hierover volgt nog. Alvast bedankt!
Belangrijk!
We vertrekken om 9.00 uur en de kinderen worden terug opgehaald om 11.30 uur.
We rijden naar:
- Wuustwezel – centrum
- Loenhout
- Sporthal Gooreind
DANKJEWEL,
werkgroep jaarthema
Ouders van ………………………………………………………...uit…………………(klas)
kunnen ………………… (aantal) kinderen vervoeren op woensdag 17 oktober.
o Ik ben de hele voormiddag beschikbaar.
o Ik ben beschikbaar van ..... tot ….. uur.

Tot een volgende keer,
meester Luc

Al

geprikt?

Zie hieronder!

(zie ik in vorige nieuwsbrieven)

Opendeur Brandweer
Toneel Sterlicht
Inschrijven ontbijt parochie
Week van de Fair-traide
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Opendeur Brandweer + OPENDEUR Technische Dienst Gemeente (aan de
gemeentemagazijnen)
7 oktober van 11 tot 20 uur
Toneel Sterlicht
Wanneer iemand wil gaan bloed geven, is dat een nobele daad en kan dit alleen maar
toegejuicht worden.
Maar wat, wanneer er daardoor misschien iets aan het licht zou kunnen komen...

De voorstellingen gaan door op 26 en 27 oktober 2018 om 20u en op 28 oktober 2018 om 14u in de
Godelievezaal, Achter d'Hoven 63 te Wuustwezel.
Vanaf 8 oktober 2018 kan u plaatsen reserveren
via tel.: 0493/702243 (op werkdagen van 19 tot 22u aub)
of via e-mail: tickets@sterlicht.tk .
In beide gevallen krijgt u van ons een reservatienummer ter bevestiging.
En voor de late beslissers zijn er misschien nog wel kaarten aan de kassa te verkrijgen.
Wij hopen u op één van onze voorstellingen te mogen verwelkomen!
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Week van de Fair Trade 2018
Van 3 tot en met 13 oktober is het Week van de Fair Trade. Dit jaar strijden we voor een eerlijke en
duurzame cacaosector!

Kom op Wereldwinkeldag, zaterdag 13 oktober, naar een Oxfam-Wereldwinkel en ruil* een lege,
uitgewassen chocopot van gelijk welk merk voor een gratis pot choco Nuts van Oxfam Fair Trade
(400 gr). Zo kies je voor een eerlijk alternatief en steun je onze strijd voor een duurzame cacaosector.
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