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Advent…
De vierde kaars brandt. En
samen met de twee
vuurmanden aan de school
werd ook elke ochtend wat
lichter.
Kerstmis komt écht dichterbij!
Onze kinderen waren
dolenthousiast om de koeken
te verkopen.
DANKJEWEL aan de
bakkers, de kneders, de
bedenkers, de schenkers, de
verkopers, de kopers om van
de Warmste Week de mooiste
week te maken van het eerste
trimester van dit schooljaar!
Zie ook vorige nieuwsbrief om
wat meer te lezen over
Bednet.

€ 1018

We mogen
storten
op de rekening van de
Warmste Week die het bedrag
zullen geven aan Bednet.

FANTASTISCH TOCH OM in DE
WARMSTE WEEK 2018 uit te
zwaaien en hoopvol uit te kijken
naar 2019 !

Vrije Basisschool Sterbos, NIEUWSBRIEF

Sfeerbeelden van onze Warmste Week in onze school…
Zo fier om zakjes zelfgebakken koeken te
verkopen.

Onze kinderen in Stekelbees keken natuurlijk
door de ramen. “Wat gebeurt er hier allemaal?”

We hadden dozen vol zakjes. Dinsdagochtend
waren we al bijna uitverkocht. Wat nu?

De vele kopers onthalen in een pyjama en
een leuke kamerjas… Een van de kopers zei
me: “Geven geeft goesting in het leven…”
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Enkele kleuters van de gele klas in onze kerststal in de hal…

Het is hier ’s morgens en ’s avonds zo donker. Dat is normaal hoor. Het is winter. ’t Vriest wel eens. Even
een wit tapijt gezien. Ook enkele keren de ruiten van onze auto gegeseld met een plastic krabber.
Gelukkig voelen we die seizoenen nog. Of onze kleinkinderen en hun kinderen dit nog gaan ervaren? Laat
het ons samen hopen.
Als alle regeringen de grote zorgen zien, moet het lukken.
Kennen jullie het programma “Down The Road”?
Een kort fragmentje, even hervertellen vanuit mijn herinnering.
Dieter Coppens tot dé Kevin: “Ik zou graag hebben dat je dat hemd aan doet.”
“Wablieft. Neeje. Dat doe ik niet aan.”
“Jawel Kevin. ’t Is feest. Ik wil echt dat je dat aan doet! Je moet er toch mooi uitzien!”
“Neeje Coppens, feest of geen feest! Ik doe dat niet aan!
“Komaan Kevin. Ik wil dat écht wel!”
“Neeje neeje neeje. Zijde gij mijn Moeder? Ik denk het niet he!”
Moeder - Vader, Moeder – Moeder, Vader – Vader, Moeder, Vader…
Dit mogen zijn is mooi. Op welke manier dan ook!
Zo worden we teder en ontvankelijk. (Dit is trouwens ook de titel van de kerstviering maandagavond. Dit
tekstje is een kleine aanvulling…)
Moeders en vaders gaan in discussie met elkaar en met hun kinderen en, hoe klein ze ook zijn, kinderen
laten zich horen…
Opvoeden doen we allemaal op onze manier…
Als volwassenen moeten we het denken en voelen van onze kinderen terug beleven. We worden terug kind.
Als partners en kinderen zijn we het met elkaar natuurlijk wel eens niet eensgezind…
Meningen, ideeën, waarheden verschillen, afhankelijk van ons humeur maar ook van waar we wonen op
deze aardbol en waar grote Denkers en Voelers leefden.
Zo kregen religies kleur.
Hier, op onze Sterbosgrond, vieren we Kerstmis, samen met Pasen, de hoogtepunten van ons geloof, de
verhalen om Zin, met een Hoofdletter, aan het leven en de dood proberen te geven… Proberen…
Ook vergeten we andere ideeën en culturen niet. In elke cultuur, op alle plaatsen op onze aardbol, wordt er
gefeest. Soms op andere tijdstippen. Overal zijn er scheppingsverhalen te vinden, geboorteverhalen ook.
Het kerstverhaal is trouwens na de dood van Jezus geschreven om de belangrijkheid van zijn leven in kleur
te zetten. Het is als het ware een samenvatting van zijn Leven. Gek toch! Of niet?
Maandagavond vieren we in onze kerk kerstavond. Welkom allemaal!
Vrijdagvoormiddag vierden we in onze sporthal kerstmis, ook met kinderen wiens ouders in een ander geloof
geloven… Rustig, intens…
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Even een nieuwjaarswens…

Fluohesjesnieuws…
“Op het einde van 2018 hebben we vele kinderen
met een fluohesje en boekentassen met een fluobag gezien.
Dus: een negen op tien!”

IEDEREEN MAG (MOET) GEZIEN WORDEN.
Onze fluohesjeskampioenen zijn de kinderen
van het 6e leerjaar.

Zij mogen een geschenk bedenken, geschonken door onze Ouderraad.
Nadenkertje…
Verwarring…
Zien we de bomen nog in het bos.
Gele hesjes zien we op de straten, in Brussel en Parijs.
Ook hier in Sterbos.
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Nog enkele sfeerbeelden in onze Warmste Week…
Een duurzame
kerstboom,
milieuvriendelijk en
mooi!
Al zijn enkele ballen
gesneuveld…

Koekjes tekort?
Wij weten van
wanten!
Het deeg goed
kneden en
uitrollen op een
bodem van
bloem….

Wij doen het wel!
Bakken van enkele honderden koeken…
Geen probleem. Graag gedaan!
Dinsdagnamiddag, de weekplanning van
de klas even wegleggen en kiezen voor
iets groters dan een eigen te volgen
programma! Echt ZILLIG!
Wisten jullie dat er ongeveer

5050

koeken werden gebakken?
Ongelooflijk prachtig!
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Nieuws voor onze vormelingen

Computerpark, altijd in beweging…
Van de overheid krijgen we ongeveer een 300-tal euro’s om te investeren in een mediawijze school. Mega-media-wijs?
Hm, hm...
Reeds vele jaren vroegen we steun aan onze Ouderraad om ons hierin bij te springen. Altijd is er positief op
gereageerd.
Ook dit jaar verdedigden we een project en legde deze voor.
Meester Kris, Kris Van Looveren, en ikzelf zetten onze tanden in een haalbaar
project. Samen met de firma One Office konden we onze visie en met een focus
op duurzaamheid en continuïteit waarborgen.
Met andere woorden: qua ICT zal onze school in de komende jaren stevig
ondersteund worden. Dit vraagt natuurlijk investeringen die door onze Ouderraad
financieel worden bekostigd.
We kregen een tiental nieuwe laptops, twee oplaadkasten voor laptops, een
oplaadkast voor iPads, 30 iPads, ondersteuning op elk moment, enzoverder…

DANKJEWEL OUDERRAAD
Vrije Basisschool Sterbos, Nieuwsbrief

Een laatste blik op onze bakkerij in onze refter…

Juf Veerle Huys even buiten strijd
Juf Veerle ondergaat in de vakantie een chirurgische ingreep wat natuurlijk een herstelperiode inhoudt. Juf Ank zal
na de vakantie het vijfde leerjaar onder haar hoede nemen. We wensen juf Veerle een spoedig herstel.

Kerstavond vieren in onze kerk
Op kerstavond, 24 december, om 17.00 uur wordt het kerstfeest gevierd in onze kerk. We nodigen
iedereen uit om deze bijzondere avond mee te maken. Een 18-tal kinderen zullen actief meevieren!
We oefenen zaterdag 22 december om 10.00 uur in de kerk!
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Nieuwjaarsbrieven
Alle kinderen hebben nieuwjaarsbrieven versierd en geschreven. Oefenen en nog eens oefenen om de brief mooi
voor te lezen of te zingen.
Hieronder zie je de kinderen van het eerste leerjaar die voor Hedwige een prachtige brief voorlazen.

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!

Jeugdsternieuws…
Zondag is het weer tijd voor ons jaarlijkse kerstfeestje op
Jeugdster! Alle kindjes mogen een cadeautje van maximum €5 meenemen en €1,5 euro voor de
activiteit zelf, voor dit cadeautje krijgen ze natuurlijk zelf ook terug een cadeautje in de plaats.
Hopelijk tot dan!

Jeugdkerststergroetjes!
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Adventsviering deze voormiddag
Na de ochtendspeeltijd hebben we een zeer sfeervolle viering mogen beleven. Alle kinderen van
onze school hebben genoten van een prachtig verhaal.
“Zo moet Kerstmis voelen. Je wil iemand anders iets geven, schenken,… Deze mooie
kerstboodschap zit dan ook mooi verpakt in dit verhaal: Cadeautjes geven is nog fijner dan
cadeautjes krijgen.”
En natuurlijk:

Tot volgende jaar!
Groetjes van alle kinderen, juffen en meesters!
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