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Carnaval

v AS ten

Volgende woensdag is het
Aswoensdag in de katholieke
kerk. Dan begint de vasten, de
veertigdagentijd tot Pasen, waar
het Leven gevierd wordt.
Toen ik klein was, staken we ’s
morgens de straat over en
kregen we van pastoor Juul een
kruisje op ons hoofd. Hij sopte
zijn duim in een potje met een
mengsel met daarin voornamelijk
as van verbrande buxusblaadjes.
Pastoor Juul fluisterde iets dat ik
moest gedenken dat ik uit as was
geboren en tot as zal terugkeren.
’t Waren niet zijn woorden maar
woorden die hij moest zeggen.
Zo begon die dag. Toch een
moeilijk zinnetje voor een kind
van zeven.
Er werd ons ook niets uitgelegd.
’t Was iets vanzelfsprekend. We
liepen de hele dag met dat kruisje
op ons voorhoofd. Om het
hoofdkussen niet vuil te maken
wasten we ons gezicht met water
en zeep.
Later heb ik gezocht naar de
betekenis van dit ritueel, en
waarom as?
As als teken van sterfelijkheid, as
als teken van nieuw leven…
Ooit werd er met as gewassen
omdat er reinigende krachten
aan werden toegewezen… Op
de hoofden van zondaars werd er
ooit ook as gestrooid als teken
om kracht te vinden tot een nieuw
leven…
Het begin van het zoeken van
wat Pasen nu betekent en nog
kan betekenen?
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Week tegen pesten, de meeste weken zijn zo op school!

Een krachtige vuist tegen pesten.
Met elke stip gaan we 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.
In deze week heeft Mila (4A) een prachtig vriendschapsverhaal geschreven.
Keanu en Mila, vrienden voor het leven.
Hallo!
Ik ben Mila en ben 10 jaar. Keanu is mijn
beste vriend. Ik ging voor de eerste keer
naar VBS Sterbos. Ik was heel bang. Maar
toen kwam Keanu naar mij en hij zei: “Kom
maar. Ik ben er voor jou.”
Ik was blij.
Toen gingen we naar de klas. Ik werd
zenuwachtig.
Keanu zie: “Rustig maar, ik help je wel.”
Ik was heel blij.
Toen we naar huis moesten, miste ik
Keanu al heel hard!
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Jeugdsternieuws…

Weten jullie nu al niet meer wat gedaan deze vakantie? Goed nieuws,
Jeugdster staat woensdag 6 maart weer voor jullie klaar met onze
film@kadans! Zijn jullie klaar voor onze adembenemende line-up?
13.30u: K3 Love Cruise
(trailer: https://www.youtube.com/watch?v=nM5OVSuypC4)
15.30u: The Incredibles 2
(trailer: https://www.youtube.com/watch?v=i5qOzqD9Rms)
18.30u: Patser (12+)
(trailer: https://www.youtube.com/watch?v=rJhlyJxCzFo)
21.00u: Mamma Mia! Here we go again
(trailer: https://www.youtube.com/watch?v=XcSMdhfKga4)

Meer dan 1000 pannenkoeken zijn er gebakken
én opgegeten!

Groetjes,
De leiding

In de zeventiende eeuw krijgt de term
'carnaval' in Europa de overhand voor feesten die zich
kenmerken door vermommingen, ommegangen, de
instelling van een spotheerschappij met een eigen
hiërarchie en uitbundig eten en drinken. In de middeleeuwen sprak men van de Vastenavondviering, waarin
men nog één keer luidruchtig kon feestvieren met veel spijs en drank om vervolgens vanaf Aswoensdag de
vastentijd in te gaan als voorbereiding op Pasen.
In één van de verklaringen voor het woord 'carnaval' wordt de relatie tussen dit uitbundige feest en de daarop
volgende vasten gelegd: carne vale betekent: vaarwel vlees.
Een andere verklaring voor het woord bestaat uit de veronderstelde afleiding van carrus navalis, een
scheepswagen die in de Vastenavondtijd door de straten werd getrokken met aan boord vermomde vierders.
Onze kleuters en hun ouders mogen natuurlijk de beide ingangen van onze kleuterschool gebruiken.
Op carnavalszaterdag of -zondag nemen de vele Prinsen Carnaval voor drie dagen op rituele wijze de macht
van de burgerlijke autoriteiten over in dorpen en steden (de machtsoverdracht of sleuteloverdracht) en vieren
met hun onderdanen, de carnavalsvierders, de tijdelijke vestiging van hun narrenrijk. Carnavalsvierders
verkleden zich in een door hun gewenste uitdossing en nemen in een driedaagse carnavalsroes bezit van de
straat en de cafés. Ook zoeken ze elkaar op in feestzalen.
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Op één van de drie carnavalsdagen trekt de optocht door de straten, de zegetocht van Prins Carnaval. Op
carnavalsdinsdag rond middernacht wordt in veel plaatsen in een collectief afsluitingsritueel afscheid genomen
van het narrenrijk en zijn Prins. Carnavalsmascottes en symbolen worden dan verbrand, begraven of
verdronken.

Vormselnieuws: bezoek aan het woonzorgcentrum
Op woensdag 20 februari zijn we met onze
23 vormelingen op bezoek geweest in het
woonzorgcentrum St. Jozef te Gooreind.
Na een woordje uitleg over het
woonzorgcentrum werden we
in 2
groepen verdeeld. De ene groep kreeg
een rondleiding en de andere groep mocht
bij de demente bejaarden een spel spelen
in verband met de Wezelse dialecten. Zo
kon elke vormeling kennis maken met een
bejaarde.
Na een klein uurtje werden de groepen
gewisseld.
De mensen hebben er echt van genoten
en de vormelingen vonden het ook een
leuke en leerrijke middag.
Misschien heeft er wel iemand ontdekt dat
hij of zij later bejaardenverzorg(st)er wil
worden…
Wie weet…
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De St. Antoniusvrienden
Onze St. Antonius, Marcel Palinckx, is zichtbaar
ontzettend aan het genieten. Mooi toch?!
Op 13 januari organiseerde de St.
Antoniusvrienden de St. Antoniusfeesten. Wat een
succes was het geworden.
De Vrienden vinden verbondenheid hier op Sterbos
zéér belangrijk. Waar mensen samen komen, kan
er vreugde en verdriet gedeeld worden, worden er
verhalen van het leven verteld.
De opbrengst van elk feest wordt graag gegeven aan ofwel Jeugdster, ofwel aan de ouders die de
Eerste Communie en Vormsel met de kinderen voorbereiden, ofwel aan onze school.
Dit jaar mochten de ouders die het Vormsel met de kinderen
voorbereiden een cheque ontvangen van € 1000. Vandaar
dat Son en Els een ‘dankjewelkus’ gaven aan Marcel.

Leen, Katrien en Sofie vertegenwoordigden
hun groep van ouders die de Eerste
Communie met de kinderen kleur geven,
waren ook in de wolken toen ze ook een
cheque van € 1000 kregen.

DANKJEWEL!

De cheques zullen ongetwijfeld zinvol verzilverd worden!
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Twee kranten verschenen in onze school.
De kinderen van het vierde leerjaar A en B hebben twee kranten gemaakt en verspreid onder
medeleerlingen, juffen en meesters, ouders. Hieronder enkele artikels.
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Juf Christel is herstellende!
Juf Christel, klastitularis van 1B, onderging een chirurgische ingreep. De operatie is geslaagd. Oef! Nu herstellen hé
juf… We duimen!

KINDERTOPDAG, woensdag 13 maart
Op woensdag 13 maart gaat onze tweede kindertopdag van dit schooljaar door. We werken nog
steeds rond ons jaarthema ‘Goed in je vel’.
Deze keer gaan we met de hele klas gezond ontbijten.
We ontbijten echter pas om half 10, dus je kind eet best ’s ochtends thuis al iets klein. Ook
nemen ze een aantal zaken mee:
Een plastic bekertje
Plastic bordje
Mes
Lepeltje
Omdat we laat ontbijten, moeten ze geen tussendoortje voor tijdens de speeltijd meenemen. Ook
de boekentas mag je thuis laten, een rugzakje is voldoende.
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15 maart: PYJAMADAG
Herinneren jullie onze Koekenbak nog? De opbrengst hebben we geschonken aan BEDNET.
Wij doen mee met de Pyjamadag!
Vrijdag 15 maart is het weer zover, de Nationale pyjamadag.
Die dag steunen we met z'n allen de vele kinderen en jongeren die niet naar school kunnen komen
wegens langdurige ziekte. Eén dag trekken we uit solidariteit onze pyjama aan.
Dus vrijdag na
de vakantie
laten we ons
hart nog eens
spreken en
komen we
allemaal in
pyjama naar
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
Zeven ploegen zijn reeds ingeschreven. Inschrijven kan nog steeds.
Als je eventuele sponsors kent, mag je hun namen doorgeven. Tijdens de avond zullen we
bekendheid geven aan de bedrijven, mensen, sympathisanten die ons project, via middelen en
gelden steunen.
Dankjewel alvast en WELKOM!

Onze restaurantdag gaat door op zondag 17 maart. Het gaat beslist gezellig én lekker
worden. Tot dan!
Achteraan is een inschrijvingsformulier te vinden.
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VERWENFEEST in de bibliotheek

Leuke typetjes tijdens het
carnavalsfeest
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Juf Gizelle is opnieuw oma geworden! PROFICIAT !

En volgende week ?

Krokusvakantie!
Genieten maar he!

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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