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Lentekriebels…

Vasten op weg naar Pasen…
Wat kan Vasten op weg naar Pasen
betekenen? Nu?
Loslaten en geloven in opnieuw en opnieuw
beginnen, misschien?
We moeten wel. Toch? Er is steeds een
weg vooruit, met een gegane weg waar we
een blik naar terug kunnen werpen, een
terugblik… Hopelijk zonder een verzekering
te moeten raadplegen…
Alles verandert, tien jaar geleden leefden
we anders dan nu. We kunnen blijven leven
met oogkleppen op en doen en doen en
doen… We zullen echter ruimer moeten
denken om écht er toe te doen…
Reeds 50 jaar geleden kon men inschatten
welke impact, de wijze waarop we leefden,
had op het milieu en het klimaat….
Oogkleppen werden geboren en handig
ingezet.
’Anders Gaan Leven’… werd nadien
geboren. Groen…
Het gedachtengoed werd overgenomen
door andere politieke partijen.
En nu… De jeugd maakt ons wakker.
Verandering gebeurt en is nodig.
Betogingen hier en daar, stakingen, …
Echt wel: de jeugd maakt ons wakker en we
mogen ons niet meer wegstoppen achter
economische en principiële, dogmatische
stellingen…
Er is een weg vooruit.
Zeker weten!
Maar dan moeten we een andere weg
inslaan…
Verijzen? En verder reizen!

“Meester, heb je even tijd voor ons?
We hebben een idee.
Mogen we een tuintje maken aan het Sterbosbos of zo?”
Een dag later stonden ze voor m’n deur, zenuwachtig te wachten, om
me iets te vragen.
“We mogen toch een tuintje maken en daarom willen we vragen of je
dit contract wil tekenen? Zaterdagnamiddag zullen we een omheining
plaatsen. We gaan de grond omspitten.
Als er mensen gaan langskomen, kunnen we het contract laten zien.”
Een initiatief van enkele kinderen van het vijfde én kinderen van het
vierde leerjaar.
Apetrots zijn ze dat ze dit mogen. “We gaan dit voorstellen aan de
leerlingenraad zodat we nog meer tuintjes hebben.”
Ook juf Veerle was enthousiast. Net voor de ondertekening van het
contract had ze de meesters en juffen in het personeelslokaal al
ingelicht.
“Een bloementuin zal het worden met ondermeer zonnebloemen.
Wieden en harken en water geven doen we tijdens de speeltijden.”
“Iedereen mag komen kijken hoe de zaadjes bloemen worden…”
Pasen…
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Vastentocht…
Op 5 april gaan we weer wandelen voor een goed doel. Dit keer steunen we De Oever.
De Oever ligt centraal in Gooreind-Wuustwezel. Mensen die thuis wonen, maar ook zij uit onze woonvormen kunnen
terecht voor dagbesteding op maat. Er wordt een breed gamma aan arbeidsgerichte, ontspannende en sportieve
activiteiten aangeboden.
Zij hebben al heel wat plannen die ze nu kunnen verwezenlijken dankzij onze steun.
Binnen de oever zijn ze onlangs met nieuwe ateliers en teamgroepen gestart.
Voor de thema groep " Voeding" zouden ze graag nieuwe schorten aankopen die de cliënten zelf makkelijk aan en uit
kunnen doen.
Ook hebben ze nog nieuwe uitsteekvormpjes nodig voor het koekjesatelier.
Voor onze wielrenners zouden ze graag gelijke wieleroutfits aankopen, deze zouden ze dan ook kunnen dragen
tijdens de Special Olympics.
Fluohesjes met het logo van het spectrum erop zijn ook welkom.
Op donderdagvoormiddag 4 april komen Ludo en 16 netballers van De Oever spelen met en tegen ons 5de leerjaar.
Dit vanaf 10u tot 12u.

Morgen is het papierslag…
Morgen, zaterdag 23 maart is het papierslag.
We vragen zeer graag jullie hulp, want er waren weinig
papiertjes terug gekomen… Misschien vergeten…
Om 9.00 uur verzamelen we aan de parking aan de kerk
waar de containers staan.

DANKJEWEL VOOR JOUW HULP!
TOT MORGEN!

DANKJEWEL QUIZZERS
27 quizploegen streden om de zesde Sterbosquiz
te winnen.
Een succes!
Hieronder de top 3!
1. Basketbal Wuustwezel
2. De Snuggere Schavuiten
3. Herbie Et Orbie
PROFICIAT en tot de volgende editie!
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Onze quizmaster, Guy Stoffelen, zoekt
muziekfragmenten.
Onze jury kijkt duchtig de antwoordbladen na.

DANKJEWEL voor …
Wat een prachtweekend hebben we
achter de rug.
Ook de restaurantdag was een
schot in de roos.
Bijna 450 eters schoven aan de
tafels.
Dankjewel Ouderraad voor de
organisatie en om alles in goede
banen te leiden.
Dankjewel juffen en meesters voor
de hulp.
Dankjewel genietende eters!
Jeugdsternieuws…

Deze week is het geen activiteit, dus dat wil zeggen dat jullie de
week erop (zondag 31 maart 2019) weer meer dan welkom zijn!
Dan kunnen jullie ook weer Soubry-codes (barcodes) afgeven zodat
wij spaghetti kunnen winnen voor ons kamp!
Tot dan!
Groetjes,
De leiding
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Enkele sfeerbeelden van onze kindertopdag, gezond ontbijten, yoga met alle kinderen in onze
sporthal…
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Enkele papa’s van de Ouderraad hebben de
fietsstalling opgeknapt zodat Frans de bladeren
gemakkelijker uit de goten kan halen.
Op Paaszaterdag is er in de kerk een
paaswake. Malvine bereidt deze viering voor. Ze zal ook met de kinderen enkele teksten oefenen.
Op vrijdag 29 maart vieren we juf Helga. Deze dag is haar allerlaatste schooldag. Op 1 april, en dit is geen
aprilgrap, gaat ze op pensioen. Benieuwd? In een volgende nieuwsbrief zal er zeker wel wat te lezen zijn!
’t Zou fijn zijn mocht onze fantastische refterploeg versterkt worden met nog een reftermama of papa. Je krijg
gegarandeerd veel vriendschap terug van onze kinderen. Wie interesse heeft mag me contacteren.

In de laatste ‘Joepie vakantie’ voor komende
paasvakantie is een foutje geslopen. De omnisportweek
die plaatsvindt in de 2de week van de paasvakantie gaat
niet door in sporthal Wuustwezel maar in sportschuur
Loenhout. Moest er toevallig nog een nieuwsbrief naar de
ouders vertrekken mag dit altijd nog worden opgenomen.
De juiste planning:
Week 1 (8 - 12 april): Omnisportdagen voor lagere school
(1ste-6de leerjaar) in de Sporthal van Wuustwezel
Week 1 (8 - 12 april): Kriebelsportdagen (4 dagen) voor
kleuters (° 2013 - 2014) in de Sportschuur van Loenhout
Week 2 (15 - 19 april): Omnisportdagen voor lagere school
(1ste-6de leerjaar) in de Sportschuur van Loenhout

Tot een volgende keer,
meester Luc

Vrije Basisschool Sterbos, Nieuwsbrief

