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We bewegen al een drie weken in
een hopelijk gezond en gelukkig
2019…

De kinderen zitten te spelen in de kleuterklas en plots
verzamelen ze voor de grote ramen en kijken naar de
sneeuw. “Kijk eens aan,” zegt een meester, “de engeltjes in
de wolken strooien witte zachte warme watjes naar
beneden…” “Neen hoor meester, ik zie helemaal geen
engeltjes en geen watjes. Dat is sneeuw!
Kijk eens naar omhoog en kijk de lucht is grijs en zit vol
vlokken
'k Wou dat dit kon blijven duren, dat het nooit meer zou
stoppen
'k Voel me zo gelukkig in de eerste sneeuw
'k Voel me zo gelukkig in de eerste sneeuw
Dit is een strofe uit het liedje van Jan De Wilde: Eerste
Sneeuw.
Sneeuwpret op die buitengewone speelplaats ten top! Zo
gelukkig zijn de kinderen en kou kan hen niet deren.

Vrije Basisschool Sterbos, NIEUWSBRIEF

Een eerste hoogtepunt in het leven op Sterbos: de St. Antoniusfeesten
Een bezinningstekstje:

Er zijn maar twee dagen in het jaar
waarop men helemaal niets kan doen.
De ene is gisteren,
en de andere is morgen.
Dit betekent dat
vandaag de juiste dag is
om lief te hebben,
te geloven
en in de eerste plaats
te leven.
Dalai Lama
Tibetaans spiritueel leider (Tenzin Gyatso) 1935-

Foto’s Eric Van Hoydonck
Meer foto’s op https://www.wezelopdefoto.be/
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Na de kerstvakantie zijn er weer kleuters gestart. Welkom nieuwe sterren.
Gele klas

Blauwe klas

Toch nog even een nieuwjaarswens…

Info dopjes
Wat houdt het in?

Beste Dopjesspaarder
In 2018 werden er maar liefst meer
dan 120 000 kg dopjes verzameld.
Nog nooit konden we zoveel dopjes
afleveren bij het recyclagebedrijf.
Dat is fantastisch nieuws.

Je kan Vrienden der Blinden helpen door plastic dopjes te verzamelen. Je kan de
dopjes aan ons bezorgen en wij verkopen die als grondstof aan een
recyclagebedrijf.

We hopen uiteraard dat we dit record
ook dit jaar kunnen ervaren of zelfs
verbreken. Sparen jullie ook nog
mee?

Wat brengen de dopjes op?
De opbrengst van de dopjes wordt uitgedrukt per kg. 1 kg brengt ongeveer € 0.30
op, dat is omgerekend € 300 per 1.000 kg. Voor de volledige opleiding van een
geleidehond is er 83.333 kg nodig. Dat is heel wat dus kunnen we jouw hulp zeker

Een welgemeende dankjewel en
onze beste wensen voor 2019.
Meer info op www.vriendenderblinden.be

gebruiken!
Je kan thuis dopjes verzamelen en die naar onze school brengen.
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Frans, onze klusjesman,
dacht enkele jaren
geleden dat hij geen
werk meer zou hebben.
Echter elke dag vinden
wij wel klusjes.
Hieronder is hij ijverig
aan het werk. Een zestal
zelfgemaakte study
buddies kunnen gebruikt
worden!
Dankjewel!

Wordt het ooit weer licht?
An Peeters, mama van Lia en Iza schreef een
ontroerend hoopvol (dag)boek “Wordt het ooit
weer licht? – wanneer depressie je leven
steelt”. Dit boek verscheen in november 2018.
Elke dag heeft ze woorden gevonden om
‘zinnen’ in inzicht te vinden om haar gevecht
met depressie te verwoorden.
Ik hoop dat ik samen met jullie een stem kan
uitbrengen zodat An kans maakt op de
publieksprijs “Boekgoud”, dat georganiseerd
wordt door de uitgeverij Boekscout.nl Soest
(www.boekscout.nl ) Stemmen kan via :
https://www.boekgoud.nl/stemmen/9139
.
Daar is er ook meer informatie over haar boek
te vinden.
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Jeugdsternieuws…
Deze week is het geen activiteit, maar
volgende week zondag (3/2) trekken we met z'n alle naar de speeltuin! vergeet
jullie zeker niet in te schrijven want vol = vol (inschrijven kan op de website
jeugdster.weebly.com).
Daarna is het ook weer tijd voor onze jaarlijkse weekendjes, hiervoor vind je
alle informatie terug op onze website!
Groetjes de Jeugdsterleiding
•
•
•

de speeltuin op 3 februari (inschrijven op website)
de weekendjes (22), 23 en 24 februari (mailen naar leiding)
de jaarlijkse brunch van de VZW op17 februari voor de hele familie (inschrijven
op website)

Een foto gemaakt door een leerling van de zesde klas… Met in ontluikend Engels commentaar
voorzien…
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VOKAN, ondersteuningsnetwerk

Tot een volgende keer,
meester Luc
Vrije Basisschool Sterbos, Nieuwsbrief

