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Vol verwachting klopt ons hart…

Met dank aan de fotografen van ‘Wezelopdefoto’… Honderden foto’s te vinden!
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Sinterklaasmail of is het van Zwarte Piet?
Beste kinderen
en ook meesters en juffen, ouders en grootouders, meters en peters, alle vriendinnen en
vrienden van de kinderen.
Jullie weten dat ik jarig ben op 6 december.
(Hoe ouder ik word, hoe vaker ik tijdens mijn ochtendgebed vraag aan de Goede Vader
om een gezonde gezondheid voor mijn dierbaren en ook wel voor mezelf.)
Als alles goed gaat, meezit, ik de nodige rust neem, enzoverder, zou ik
graag op woensdag 28 november in de voormiddag
even willen langskomen naar ’t scholeke van Sterbos.
Elk jaar opnieuw, geniet ik van de liederen en de optredens van de
kinderen van het zesde leerjaar die feestelijke en verrassende
toneeltjes voor me maken, de optredens van de kinderen van de
verschillende klassen, het lekker tasje koffie, enz.
Om 12.00

uur ga ik even naar de refter. Daar zie ik dan
jullie peuters die nog niet naar school gaan.
Trouwens, ik hoor ook altijd graag de ouders zingen.
Het is altijd leuk op Sterbos!
Groetjes,
Sinterklaas
(Ook de groetjes van mezelf,
Zwarte Piet)
Jeugdsternieuws…

Deze zondag is het weer activiteit en uitzonderlijk beginnen we een uurtje
vroeger! Weten jullie waarom?
Sinterklaas komt een bezoekje brengen aan onze brave Jeugdsterkindjes.
Dus jullie zijn welkom vanaf 12u zodat we tegen 12u30 kunnen beginnen en de
kindjes mogen opgehaald worden om 15u30.
We hebben ook terug alle maten van onze mooie blauwe Jeugdstertruien, dus
wie er al een besteld heeft of er nog graag een wil, vraag er gerust naar tijdens
de volgende activiteit!
Vanavond organiseert de school ook weer de jaarlijkse herfstwandeling en staat
+14 jullie aan de tennis op te wachten met heerlijke wafels.
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Grootouderfeest 23 november 2018
Foto-impressie van de generale repetitie op 22
november…

Micro’s, geluid, muziek …
Kleuters die ook elkaars optredens bekijken
in een wachtende sporthal…

Presentatie…

Jury

De Oranje Sporters

De Stertrappers

De Bonte Ballonnenclub

Schitterende zeer zinvolle zillige (nieuw, nog niet goedgekeurd bijvoeglijk
naamwoord gegroeid vanuit het nieuwe leerplan ZILL) samenwerking tussen onze
grootsten en onze kleinsten.
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De Rockers

Showballet

Regie en scenario en
confettie: juf Lea

The Yellow Ducks

Hulp achter de schermen…

Dankjewel schitterende sterren.
Wedden dat het GROOTOUDERFEEST een succes is geworden?
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zaterdag 8 december: onze tweede papierslag.

We zoeken steeds mensen die hun kostbare tijd willen opofferen
om papier op te halen. Gezellige bedoening hoor! Koffiekoeken,
een verfrissend drankje en een toffe sfeer zijn er steeds!
Hopelijk vinden jullie tijd om papier bij onze Sterbosburen op te
halen op zaterdagvoormiddag, 8 december!

Onze Ouderraad heeft nieuwe matten
geschonken aan de school. De oude matten
waren tot op de draad versleten. Omdat vele
feesten van onze school of onze verenigingen
doorgaan in de sporthal moet de sportvloer
geschermd worden… We hopen dat de
gemeente ook zijn steentje zal bijdragen…
Zal wel hoor!
De nieuwe matten zijn door Frans en Willy een eerste keer gelegd op woensdagnamiddag.
DANKJEWEL!
De Tuin van Eden heeft voor twee prachtige prijzen gezorgd voor onze wandelaars die de quiz
tijdens de Herfstwandeling correct hebben beantwoord. Een hangzetel voor de volwassenen en
een geschenkmand voor de kinderen zullen met graagte ontvangen worden door de winnaars.
Dankjewel Greet en Geert voor deze fijne geschenken…
Onze kinderen, juffen en meesters van de lagere school zullen deelnemen aan de Ketnet
Koekenbak. Meer nieuws volgt nog!
De foto’s van het GROOTOUDERSFEEST verschijnen volgende week op onze website!

Tot een volgende keer,
meester Luc
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