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De nieuwsbrief als gedichtenbrief

Wat een prachtdag was het gisteren.
Het was gedichtendag (en ook dag van de directeur).
Ikzelf heb genoten van de dag maar wat belangrijker was:
de kinderen hebben genoten van de verschillende gedichten die zijn voorgedragen of
voorgelezen. Allerlei onderwerpen kwamen aan bod.
Soms waren de gedichten zelf bedacht, soms gedichten van andere dichters, soms
gedichten met hulp van de juf of mama of papa neergepend. Altijd zijn ze heel heerlijk en
eerlijk. We werden verwend!
Toch mooi en fantastisch dat kinderen opstaan om voor een groot publiek, lekker fris buiten
of vertrouwd warm in de klas, een gedicht te verhalen in alle VRIJHEID (dat was het
nationale thema…).
Als hoopvol mens(je) moet je het toch maar doen!
Vrije Basisschool Sterbos, NIEUWSBRIEF

Welkom nieuwe sterren die vandaag in de groene klas zijn vertrokken op hun reis in onze
school.

Met ons schattig gezichtje
Brengen we ons gedichtje
Twee zotte vriendinnen
Die niet weten hoe ze hieraan
Moeten beginnen
Maar zoals jullie zien
Verdient dit een tien op tien!
Maartje en Saar

Liefste,
ik zoek een woord
een heel nieuw woord
een woord dat niemand kent
ik zoek een woord
dat zeggen wil
dat jij de liefste bent
Marlies
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Zeven Zaventemse zotten zullen zes zomerse zondagen zwemmen zonder zwembroek.
Zware Julien zijn zuster zaliger zei: "Zo'n zeveraars!
Ze zijn zijlen zeker zot, zeg! Ze zullen zinken!".
Brent

Ruilmiddag

Eindelijk was het dan zover.
Op maandag 14 januari ging onze ruilmiddag door dankzij een ideetje van de
leerlingenraad. En dat er geruild werd, wees daar maar zeker van.
Neem zeker eens een kijkje bij de foto’s op onze website.
Nadat we enkele eerlijke afspraken hadden gemaakt, konden de kinderen ruilen dat het
een lieve lust was. Pokémonkaarten tegen een spaarpot. Of kleurenpennen tegen een
stenen clowntje. Zowel het eerste leerjaar als het zesde leerjaar genoot ervan. Het was
een fijne middag.
Vanwege de leerlingenraad

Vrije Basisschool Sterbos, Nieuwsbrief

Sterbos

Begin de dag met een dansje.
Begin de dag met een lach.
Wie vrolijkt kijkt in de morgen,
die lacht de hele dag!
Groetjes van juf Anke

De school waar ik alle dagen ben,
en waar ik iedereen ken.
Waar je de mooiste en grootste speelplaats kan vinden,
daar heb ik vele vrienden.
Kleuters en lagere school zingen door elkaar,
terwijl meester Luc speelt op zijn gitaar.
Midden in het groen,
is er altijd wat te doen.
Middagsporten zijn altijd heel fijn.
Zoals meester Sven moesten er echt meerderen zijn.
De kleuterjuffen geven de beste zorgen,
Aan de toekomstige leerlingen van morgen.
De juffen en meesters van de lagere school maken ons
mee klaar,
tot aan het zesde leerjaar.
Nee, ik kan mij niet vergissen,
“ooit”…
ga ik het hier super hard missen.
Noa

Ik wou dat ik een mooi
gedicht was
en jij leerde mij
uit je hoofd
en toen je mij voordroeg
in de klas,
werd ik mooier dan ik was.
Erik Van Os

Een vriend is iemand
die het lied in je hart kent
en voor je kan zingen
als jij die woorden bent
vergeten.
Groetjes van juf Veerle Huys

Groetjes van juf Femke

Lichtpuntjes
Soms zijn ze groot
Soms zijn ze klein
Je hoeft ze niet te zoeken
Je kunt ze ook zijn
Groetjes van juf Debby

Ben je boos?
Pluk een roos.
zet hem op je hoed.
Dan komt alles weer goed!
Groetjes van juf Griet
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In de groene klas hebben ze het
ballonnetje-gedicht geleerd.

Lollige sporten
hockeyen met je ogen dicht
tennissen zonder licht
paardrijden zonder paard
voetballen met als doel de open haard
boksen met een blinddoek om
pingpongen in een vissenkom
sumoworstelen zonder sumo aan
badmintonnen met een banaan
beachvolleybal zonder strand
schaken in het zand
vissen zonder aas
kanoën in een pot pindakaas
schaatsen zonder ijs
en karten zonder rijbewijs
alle sporten op een rij
zo blijven we onze spieren bij
Groetjes van meester Sven

Kijk eens naar mij
Heb ik verdriet
Of ben ik blij
Kijk naar mijn lip
Nu kijk ik sip
Kom dichterbij
Dan krijg je een
kusje van mij
Lene Hens

Een goede raad
Als je borden af moet drogen,
Wat een vreselijk karwei,
Als je borden af moet drogen,
Spelen is er niet bij
Als je borden af moet drogen,
En je gooit er eentje stuk,
Zegt je moeder: “Laat maar, laat maar,
Ga maar weg, stuk ongeluk.”
Lisse en Milla
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School
De tijd gaat voorbij.
Zes jaar geleden was ik blij
Ik mocht toen voor de eerste keer
met mijn boekentas
Naar de eerste kleuterklas.
Na 4 jaar was ik klaar om naar
het eerste studiejaar te gaan.
Ik maakte snel goede vriendjes
Met wie ik het goed kon vinden.
Het waren mooie tijden
We leerden reken, schrijven en lezen.
Ik wil dan ook altijd mijn best blijven doen.
En voor al mijn juffen tot nu toe,
Een dikke zoen…
Raquel
Liefste,
ik zoek een woord
een heel nieuw woord
een woord dat niemand kent
ik zoek een woord
dat zeggen wil
dat jij de liefste bent

Er kwamen twee helden
Iets aan de politie melden
Dat er iemand hem belde
Die heel de tijd vragen stelde
Romée

Marlies

Mijn lievelingsgetal is 10
Dat kunnen jullie waarschijnlijk
wel zien
Mijn beste vriendin is Lien
Zij krijgt van mij een 10 op 10
Ella
Ik vlieg de hele wereld rond
Met een kauwgom in mijn mond
Ik ben de piloot van mijn eigen
plek
Met hier en daar een donkere
vlek
Romée
Er vliegt een grote luchtballon
Met hele mooie kleuren
Hij vliegt naar de zon
Wat zou er mee gebeuren?
Ella
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Mijn klas

De school is leuk

Mijn klas is echt de leukste klas op aarde
Mijn klas is voor mij van grote waarde
We hebben vaak lol en liggen in een deuk
Tegen elkaar zijn we gezellig en leuk
Ons krijg je niet kapot, samen zijn we sterk
Dat is ons belangrijkste kenmerk
Als het nodig is, zijn we er voor elkaar
Wij zijn samen één grote winnaar

Op school leer je heel veel
van een rots, een plant een dino of een
dier
we zijn met heel veel ook de juffen,
de meesters en de directeur zijn hier
het is hier zo leuk dat ik me nooit verveel
samen met mijn vrienden
maak ik veel plezier

Allemaal verschillend, daar is niks op tegen
De ene grappig, de andere serieus
Ene zelfverzekerd en de andere verlegen
De ene een dwerg, ander weer een reus
Ook zijn we allemaal van andere culturen
En vertellen onze vroegere avonturen
Toch zal straks iedereen zijn eigen weg op gaan
En hopelijk blijft deze band voor eeuwig bestaan!

Van Noa en Noëmy

Jinthe

Haiku
Voor meester Luc nav ‘dag van de
directeur’:

Meester-directeur
Tussen alle kinderen
Vaderlijke mens
DANKJEWEL HE aan de schrijver

Jeugdsternieuws…
Zondag verwachten wij alle kindjes
om 12u30,
zodat de bus stipt om 13 uur kan vertrekken. De mama's en
papa's mogen hun deugnieten om 17u terug komen ophalen aan
de jeugdsterlokalen.
Vergeten jullie ook zeker niet in te schrijven voor onze te gekke
weekendjes?
Hiervoor vind je alle info op onze website!
Groetjes de Jeugdsterleiding
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De kleuters van de rode klas zijn boos! Dat zien we op de foto en lezen we in het gedicht!
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Dit gedicht gaat over een hond.
Hij stopte alles wat hij vond in zijn grote
mond.
Daardoor werd zijn kont heel erg rond.
Hij rolde zelfs over de grond.
En raakte ook gewond.
Dus dik zijn is dus ongezond.
Alexander

Ook de juffen en de meesters
hebben hun eigen klasje.
Ze mogen er
babbelen
en knabbelen,
bij koffie in een tasje.
Ze oefenen er vast grappen.
Of er wordt gekletst en gezeurd.
Tot het belt.
Dan komen ze naar buiten
alsof er niets is gebeurd.
— Geert De Kockere —
Groetjes van meester Kris
Een juf of een meester
heb je niet voor even,
maar voor de rest van je leven.

In plaats van de som leverde ik een
gedicht in bij de juf.
Zij zei: ik snap het niet.
Ik zei: dan staan we quitte
Erik Van Os

Want ook al zie je hen
nooit meer terug,
er komt een dag,
en nog een dag,
en nog een – ja, echt! -,
dat je zegt:
Weet je nog?
Onze juf, onze meester…
En je droomt dan weg,
tussen alle herinneringen
die je hebt vergaard.
Het is een schat,
die je in je hoofd bewaart.
Groetjes van juf Lea
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Tot een volgende keer,
meester Luc
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