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Advent.
De derde kaars brandt. En samen met
de eerste vriesprikken, wordt donkerte
toch lichter… Gelukkig!
Kerstmis komt ook dichterbij!
Volgende week doen we mee aan de
Warmste Week!
Wij hopen dat het dan nog lichter mag
worden!
De werkgroep “Koekenbak” heeft er
goed over nagedacht en volgende
week is het zover.
’s Morgens worden dan aan de
schoolpoorten zelfgebakken
koeken verkocht.
2,5 euro per pakje.
Bert Wouters bracht woensdagmorgen
een echte bakkersoven en legde alles
tot in de puntjes uit. Deeg maken
hoefden we niet te doen, wel het deeg
uitrollen, vormpjes uitsnijden, bakken
(en proeven), in zakjes steken, de
refter terug opruimen en volgende
week verkopen.
De opbrengst van de koeken gaat
naar de Warmste Week en meer
bepaald naar Bednet. Meer info even
verder in deze nieuwsbrief.
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☆
Op vrijdag 21 december vieren we met alle
kinderen en juffen en meesters Kerstmis! Samen
hebben we ons hiervoor ook voorbereid via doeditjes. Er zal een prachtverhaal verteld worden met
de boodschap van het kerstverhaal, kinderen worden
geïnterviewd over hun beleven van de advent en
natuurlijk zullen we ook zingen.
☆ Zingen doen we ook op vrijdagnamiddag tijdens de gezellige Kerstdrink die vanaf drie uur begint.
Ouders, grootouders, sympathisanten zijn welkom. Onze Ouderraad houdt tradities mee
levend. Ze trakteren met jeneverkes, warme chocomelk en glühwein…
☆ Met alle kinderen en juffen en meesters zullen we vier liedjes zingen. Onze kinderen oefenen
deze liederen met hun meesters en juffen speciaal voor alle bezoekers van de kerstdrink.
Tijdens het zingen is het belangrijk om de woorden binnen te laten komen die een warme
boodschap verkondigen.
Een tiental minuten stil zijn, wordt waarschijnlijk door iedereen als oké ervaren.
Tof toch dat we mogen genieten van en luisteren naar de verschillende kinderstemmetjes. …
☆ Onze kinderen hebben honderden overheerlijke koeken gebakken. Ongelooflijk maar waar!
Weetjes over ‘de advent’
o De adventskrans is een christelijke, symbolische, beeldende uitdrukking van verwachting en
hoop. Elke week wordt een kaars aangestoken. Het geeft uitdrukking
van het geloof dat het licht het altijd wint van de duisternis.
o Het woord advent, komt van het Latijnse 'adventus' wat 'de komende'
betekent.
In de geboorte van Jezus herkennen we de menswording van God in
de wereld. Hij is voor christenen een 'lichtend' voorbeeld om naar te
leven. Jezus' daden werden door mensen als een 'licht' in de
'duisternis' van hun bestaan ervaren. In hem herkenden ze Gods 'licht'
voor de mensen.
o De Advent begint op de zondag die het dichtst ligt bij het feest van Sint-Andreas (30 november),
soms dus al eind november, nog vóór Sinterklaas. De advent telt in ieder geval altijd vier
zondagen, maar omdat Kerstmis niet per se op een zondag valt, kan het aantal weekdagen
verschillen, de Advent duurt op zijn kortst drie weken en één dag. De Advent begint op de zondag
vier weken voor Kerstmis, de zondag tussen 26 november en 4 december. Dit jaar startte de
Advent op zondag 2 december.
o Advent en Kerstmis. Een mooie periode vol bezinning, vol verwondering voor het goddelijke prille
leven, voor wie wil stilstaan, …
o Advent is zeker een tijd dat zoveel meer is dan cadeautjes en lekker eten en drinken.
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Bednet: ons project voor de Warmste Week
☆ Bednet zorgt ervoor dat zieke kinderen en jongeren die tijdelijk niet naar
school kunnen, toch mee in de klas zitten van thuis uit. Zo zijn ze mee met
de les en blijven ze hun vrienden zien.
☆ Leerlingen die vaak of voor lange tijd afwezig zij door ziekte, operatie,
ongeval of zwangerschap kunnen internetonderwijs volgen. Zowel vijfjarige
kleuters als kinderen uit het lager en secundair onderwijs komen in aanmerking.
☆ Bednet verbindt het zieke kind live via internet met zijn of haar eigen klas: de klas ziet de Bednetter
op het computerscherm achteraan in de klas. Via een camera die het kind van thuis kan besturen
kan het kind de lessen volgen en/of met zijn klasgenoten praten.
☆ IEDEREEN MAG VOLGENDE WEEK IN pyjama naar school komen (met daaronder
natuurlijk wel iets warms! TOF!
Onze tweede papierslag was een succes. Hieronder vinden jullie enkel foto’s van de ophalers.

DANKJEWEL ALLEMAAL! We kunnen écht
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Gezocht!
We zijn op zoek naar
loopfietsen voor onze
kleuters. Misschien
hebben jullie er nog
eentje staan die niet
meer gebruikt wordt.
Onze kleuters zullen er
blij mee zijn!
Schommelboot…
Kijk eens hoe gelukkig onze kleuters weer kunnen schommelen in de houten schommelboot. Hij was
helemaal stuk gegaan, maar Frans heeft hem ook weer helemaal ‘opgepimpt’.
Een dikke 10 van de juffen, meesters en vooral kleuters!

Zingzakken
Begin deze week kregen de kinderen van het eerste leerjaar prachtige, nieuw ontworpen zingzakken
van de Jeugdraad van onze gemeente. De kinderen zijn er dolblij mee en kunnen zo met oudjaar op
weg om iedereen een gelukkig nieuwjaar te wensen.
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Fluohesjes…
Woensdagmorgen, een grijze koude ochtend stonden
onze Fluomama Liesje en Fluopapa Tim weer te
supporteren voor alle kinderen die een fluohesje of
fluobag droegen!
Opvallend dat vooral onze fietsers van de lagere
school bijna allemaal fluohesje droegen.
Ook als we met de rij naar huis fietsen dragen we
een fluohesje!
VROEG GELEERD IS OUD GEDAAN!
Graag ook bij onze kleuters fluohesjes aan!

Kerstavond vieren in onze kerk
Op kerstavond, 24 december, wordt het kerstfeest gevierd in onze kerk. We nodigen iedereen uit
om deze bijzondere avond mee te maken. Onze kerk zal zeker mooi en sfeervol ingekleed zijn.
Hopelijk zijn er ook kinderen die een tekst willen voorlezen of iets willen doen. Achteraan de
nieuwsbrief is een inschrijvingsstrookje te vinden.

Vrije Basisschool Sterbos, Nieuwsbrief

Ballen…

Kiwi ballen-kiwi ballen-kiwi ballen
Wij hebben genoeg stickers voor de kiwi ballen. Volgend jaar in september beginnen we terug te
sparen voor 2019 (als de actie dan nog loopt.)
We krijgen binnenkort weer 20 kiwi ballen om mee te spelen op de speelplaats.
Super bedankt aan iedereen die stickers heeft verzameld!

13 januari: St. Antoniusfeesten georganiseerd door de St. Antoniusvrienden.
IEDEREEN IS VAN HARTE WELKOM!
Sint-Antonius viering te Sterbos
Zondag 13 januari 2019,
houden de Sint-Antonius vrienden de traditie weer in ere.
Om 9.30 uur is er in de kerk een viering.
Hier wordt gefilosofeerd over wat ‘heilig zijn’ betekent in de huidige tijd via liedjes en een
toneeltje van kinderen van onze school.
(Kinderen die mee willen doen, kunnen zich ook inschrijven.)
Ook de overleden leden van de Sint-Antoniusvrienden worden herdacht.
Deze viering wordt ook opgeluisterd door Jachthoorngroep Horrido.
Het is een eigentijdse viering met respect voor de traditie in dialoog met het
levensbeschouwelijke.
Na de viering volgt de wijding van paarden, huisdieren en tractoren aan het Wijkhuis.
Daarna worden de feestelijkheden voortgezet in het Wijkhuis.
De opbrengst van de activiteiten wordt door de Sint-Antoniusvrienden geschonken aan de
ouders die de Eerste Communie en Vormsel met de kinderen voorbereiden. Fijn toch!
Iedereen wordt alvast hartelijk bedankt voor de steun!
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Jeugdsternieuws…

Zondag is het geen Jeugdster, maar op zondag 23 december is het weer tijd voor
het jaarlijkse kerstfeestje. Hiervoor nemen alle kindjes een klein cadeautje mee
van maximum €5 en €1,5 voor de activiteit. Hopelijk tot dan!
Groetjes!

Inzamelactie
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Kerstmis vieren: dit kan op vele plaatsen!

Tot een volgende keer,
meester Luc
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KERSTAVONDSTROOKJE

Op kerstavond, maandag 24 december om 17.00 uur, zoeken
we nog lezertjes en zangers en zangeressen voor ons
kerstkoor.
Je kan je opgeven via onderstaande strook.
Samen oefenen we de teksten en liedjes nog op zaterdag 22
december om 10.00 uur in onze kerk.
Wij, ouders van ………………………………………. uit ……. (klas) zullen aanwezig zijn op kerstavond en geven de
toestemming aan onze zoon / dochter om de viering mee op te fleuren.
Handtekening
………………………………………………..

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

St. Antoniusfeesten
Op zondag 13 januari!
Ik wil wel meedoen!

Om 9.30 u. is er in de kerk een viering.
Hier wordt gefilosofeerd over wat ‘heilig zijn’ betekent in de huidige tijd via liedjes en een toneeltje van kinderen van onze
school.
Deze viering wordt ook opgeluisterd door Jachthoorngroep Horrido. Het wordt een eigentijdse viering met respect voor de
traditie. Na de viering volgt de wijding van paarden, huisdieren en tractoren aan het Wijkhuis.
Daarna worden de feestelijkheden voortgezet in de ruimte van het Wijkhuis.
De opbrengst van de activiteiten wordt door de Sint-Antoniusvrienden geschonken aan de ouders die de Eerste
Communie en Vormsel met de kinderen voorbereiden.
Kinderen die graag de viering mee willen opfleuren door mee te spelen in een toneeltje mogen natuurlijk meedoen! Ze worden op
zaterdag 13 januari 2018 om 10.00u in de kerk verwacht om even te oefenen. Dankjewel alvast!
Wij, ouders van ………………………………………. uit ……. (klas) geven de toestemming aan onze zoon / dochter om de viering
mee op te fleuren.
Handtekening
………………………………………………..
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