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Week tegen pesten!

Kinderen en jongeren worden nog steeds te vaak geconfronteerd met pestsituaties: als
slachtoffer, pester of als omstaander. Ook ouders en begeleiders van kinderen en
jongeren komen ermee in aanraking.
Alleen als we er ons bewust van zijn, kunnen we samen beginnen werken aan een meer
pestvrije wereld. Daarom willen Kies Kleur tegen Pesten en haar partners tijdens de
Vlaamse Week tegen Pesten extra aandacht voor dit probleem. Met STIP IT willen we
dat zoveel mogelijk kinderen, jongeren en volwassenen tonen dat ze pesten niet oké
vinden. Met 4 stippen op zoveel mogelijk handen maken we samen een krachtige vuist
tegen pesten.
Met elke stip die je zet, ga je akkoord met één van deze stellingen:
1. Ik vind pesten niet oké en zal er nooit aan meedoen!
2. Ik praat erover als pesten mij bang of verdrietig maakt.
3. Ik sluit niemand uit, voor mij hoort iedereen erbij!
4. Ik zal altijd proberen op te komen voor iemand die gepest wordt.
AANRADER
Kijk op Ketnet naar:
Kijk van maandag 25 tot donderdag 28 februari naar het programma 'STIP IT', met updates over de Move tegen Pesten en korte
reportages over pesten.
Het Antipestival op 1 maart 2019
En blijf meezingen met het themalied van 2018 en 2019: ‘Stip na stip’ Tinne Oltmans
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CARNAVAL
We gaan stoeten! De meeste kinderen kijken er echt naar uit.
Ook de Oude Grieken konden er wat van. Misschien heeft ons carnaval wel meer gemeen met de
geschiedenis van de Grieken dan dat we denken.
Meer dan tweeduizend jaar geleden reden in de steden van Griekenland al praalwagens rond, werd
er gedanst en zot gedaan, vloeide er wijn in overvloed. Dit gebeurde tijdens de feesten voor
Dionysos, god van de wijn, plezier en dans…
De eerste kruiken wijn werden geschonken en gretig gedronken door iedereen, de rijken, slaven,
kinderen…Enkele dagen later werd er gestoet.
Een man verkleed als Dionysos werd op een kar
in de vorm van een schip in processie de stad
binnengereden. Mogelijk komt hier ook de naam
carnaval vandaan. In het Latijn werd zo’n
scheepskar ‘carrus navalis’ genoemd. Dionysos
strooide met lekkernijen waarnaar iedereen
graaide. En ondertussen maar feesten.

De kinderen van het zesde leerjaar hebben Griekse kruiken gemaakt. Deze staan tentoongesteld in
de witte kast in de grote hal.
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Vrijdag 1 maart is het weer zover.
We vieren carnaval op onze school en
hierbij hoort natuurlijk:

STOETEN !

Tussen 13.30 en 13.45 uur vertrekken we
aan de schoolpoort en gaan we onder
begeleiding van de politie met onze
kleurrijke stoet door de Nieuwendijk.
Onze kinderen zullen zeker wuiven naar
de vele supporters op hun tocht.

Enkele afspraken

Pannenkoeken

- De kinderen komen s' morgens verkleed
naar school
- Serpentines zijn toegelaten, confetti en
spuitbussen laten we thuis.
- We stoeten in de namiddag bij mooi weer.
Als het weer niet oké is stoeten we niet.
- Kinderen die een "optreden” geven, zorgen
ervoor dat ze hun materiaal bij hebben.

TOF INITIATIEF
Tijdens en na de voormiddagsspeeltijd
verorberen onze leerlingen lekkere
pannenkoeken, gebakken door enkele
ouders.
Dankjewel alvast!

OP ZOEK NAAR

We zijn ook op zoek naar
bakplaatjes voor 6
minipannenkoekjes.
Als we dat van u mogen gebruiken,
laat het ons dan weten.

BOLDERKAR

Wie thuis een stevige bolderkar heeft, mag deze op carnaval meebrengen. Ze
zullen dienst doen als praalwagens waarop onze kleinste kleuters mogen zitten!
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Fluohesjesnieuws…
Liesje en Tim, onze fluo-ouders hebben vandaag weerom
goed gedeeld! Een pluim voor onze kinderen die een
fluohesje dragen! Het is goed dat onze kleuters er ook al een
gewoonte van maken om een fluohesje te dragen want:

JONG GELEERD IS OUD GEDAAN
en

IEDEREEN MAG (MOET) GEZIEN WORDEN.

Jeugdsternieuws…
Zijn jullie helemaal klaar om op
weekend te vertrekken?
De leiding heeft er al super veel zin in!
Tot straks (of tot morgen voor de Biekes)!
Groetjes de leukste leiding

Wisten jullie dat meester Louis dit jaar
niet met een auto met speakers moet rijden
tijdens onze carnavalstoet? Het is nog een
verrassing wie zijn taak gaat overnemen!
Onze kleuters en hun ouders mogen
natuurlijk de beide ingangen van onze
kleuterschool gebruiken.
Op woensdag 13 maart is het weer KINDERTOPDAG ! Met alle kinderen, juffen en meesters
gaan we gezellig en gezond ontbijten. Meer nieuws volgt nog!
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‘Stip na stip’ van Tinne Oltmans
“Doe niet zo flauw
Het ligt vast wel aan jou”
Wat een onzin
Niet met mij
Want het is echt wel verkeerd
Nee, dit pik ik niet meer
Zoek geen uitvlucht
‘t Is voorbij
Iedereen, schiet in actie
Vertel het voort
Hou niet op tot ook jij je vier stippen scoort…
Stip het op je handen
Laat de wereld zien hoe het zit
Stip na stip
Het verspreidt zich
Stopt wat pesten aanricht
Raast als een brand
Over het land
Zet gauw een stip op je hand!
Als je het ziet
Waarom doe je dan niets
Toon je afkeer
Stip het aan
Want wie gepest wordt
verdient
Alle hulp van een vriend
Geen excuus meer
Voortaan
Elke stip die je zet doet je
sterker staan
Samen kunnen we iedere pestkop aan!
Stip het op je handen
Laat de wereld zien hoe het zit
Stip na stip
Het verspreidt zich
Stopt wat pesten aanricht
Raast als een brand
Over het land
Zet nog een stip op je hand!
Een nieuw tijdperk breekt aan
Pesten is vanaf morgen voorbij en
gedaan…
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Tussendoortjes: een koek, stukje fruit
De voorbije dagen vonden we regelmatig fruit op de speelplaats, zelfs een hele appel en een wafel in
de vuilnisbak.
Misschien is het soms teveel wat kinderen meekrijgen. Maar wat over is, kan steeds terug in het
fruitdoosje of koekendoosje naar huis.
Onderstaande affiche hangt in elke klas van de lagere school.

VERLOREN VOORWERPEN
Vaak blijven heel wat spullen achter op school
(handschoenen, fluohesjes, koekendoosjes,
mutsen, riem, …).
Verloren spullen kunnen worden opgehaald bij het
secretariaat.
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Zesde Sterbosquiz
We zijn altijd ontzettend benieuwd naar de namen van de deelnemende quizploegen. Sommige
ploegnamen zijn bijzonder origineel en creatief gevonden. Welkom allemaal!
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Onze restaurantdag gaat door op zondag 17 maart. Het gaat beslist gezellig én lekker worden.
Tot dan!
Achteraan is een inschrijvingsformulier te vinden.

En volgende week vrijdag?

Tot een volgende keer,
meester Luc
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Wij danken u voor uw steun !
Alvast smakelijk eten vanwege de ouderraad, leerkrachten en directie van de Vrije Basisschool Sterbos.
Belangrijk :

* Zowel eten als drank dienen ter plaatse betaald te worden.
* Indien u hebt ingeschreven, maar niet aanwezig bent, zullen de menu’s worden aangerekend via de
schoolrekening. Wij hopen hiervoor op uw begrip.
* Indien u voor de allerkleinsten een kinderstoeltje wenst te gebruiken, gelieve dit dan zelf mee te brengen.
* Er kan gekozen worden om op twee momenten te komen eten. De eerste periode is tussen 11.30 u en 13.30
u (om 15.00u wordt de sporthal terug klaargezet) en de tweede periode is tussen 16.30 u en 18.30 u (om
20.00u wordt de sporthal opgeruimd voor de komende schooldag).
_______________________________________________________________________________________________________
Familie van (naam oudste kind) : ………………………………………………………..…………………………………………………….
Klas : ………………………………..
Adres : ……………………………………………………………………………….……………………………………………………………
Tel. : …………………………………
Schrijft in voor de restaurantdag :
… x kindermenu 1:

x € 10 =

€ ……

…

x kindermenu 2:

x € 10 =

€ ……

…

x kindermenu 3:

x € 7=

€ ……

…

x volwassenmenu 1:

x € 15 =

€ ……

…

x volwassenmenu 2:

x € 15 =

€ ……

Totaal =
Wij komen eten:

€ ……….

O tussen 11.30 u en 13.30 u (sluiting buffet om 14.30 u)

OF

O tussen 16.30 u en 18.30 u (sluiting buffet om 19.30 u)
Wensen aan tafel te zitten bij : (naam oudste kind) ………………………………………………………………
(Indien u afspreekt om samen met andere mensen aan tafel te zitten die apart hebben ingeschreven, gelieve dat dan hierboven
in te vullen, zodat wij daarmee rekening kunnen houden bij de tafelverdeling.)
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