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Vrijdag 29 maart
2019 (deel 1)
’t Was een onvergetelijke
dag.
We hebben het er nog
vaak met onze ploeg
over gepraat.
Vooraf:
Een telefoontje van
Helga ergens in februari:
“Luc als je het oké vindt,
zou ik eens willen
samenzitten. Ik ga
binnen enkele weken op
pensioen…”
Helga en Wej kwamen
langs. Een traantje werd
gelaten. Een mailtje
verscheen in de e-bus,
overdacht, zoals we van
Helga gewend zijn, met
grote aandacht voor de
kinderen, een traktatie
die er zal zijn om nooit te
vergeten.
Zo kennen we haar ook
natuurlijk!
Juffen en meesters
kwamen ook samen,
natuurlijk! Die 29ste kon
niemand zomaar voorbij
laten gaan.
Ideeën kwamen naar
boven. Schitterend!
En ik zat met de
dagplanning van Helga in
m’n hoofd…
(Juf Leen
fotocollage
gemaakt.

heeft de
hiernaast
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Dit stond niet op haar lijstje:
-

-

-

meester Kris die haar in een paars versierde auto ging
ophalen;
een levende van klein naar groot paarsgetinte erehaag;
paarse pluimen, vlaggetjes, paarse geschminkte
wangen, paarse neusjes, paarse hoedjes, boa’s,
hoeden, een pet met een paarse pruik, paarse
bloemen, paarse strikken, paarse teksten op T-shirts,
iemand met paars ondergoed;
een quiz geleid door onze quizjuf Greet waar de
kinderen naar ‘ja’ of ‘nee’ konden wandelen, of m.a.w.
‘waar’ of ‘niet waar’;
een paarse tas uit Jemen die gevuld werd met paarse
prijzen zoals paarse chocolade eitjes, paarse cava,
paars toiletpapier, paarse verpakking met daarin
lekkere koeken met crème en gladde chocolade , een
paarse ballon met paarse confetti, …
een liedje voor haar van juffen, meesters en kinderen;
een brievenbus vol kaartjes;
knuffels van de kinderen en collega’s;
paarse bonnen en een amethist als extra cadeautjes;
tranende gelukkige ogen en een bibberende stem vol
met dankbaarheid van zichzelf, Wej, Chiel, Stan,
Fraa, …

Vrijdag 29 maart 2019 (deel 2)
Tijdens de quiz, die je trouwens prima mee
jureerde, werd de vraag gesteld wat jouw
taak hier op onze school was. Je was een
fiere kleuterjuf., zei je. Zéér zeker, dacht ik,
maar ook...
Bescheidenheid? Ik weet zeker dat dit een
eigenschap van je is, mede omdat je het
vak van kleuterjuf zéér hoog inschat én
terecht! In onze school was je ook
zorgcoördinator van de kleuterschool en
beleidsondersteuner. Wij konden op vele
vlakken op je rekenen. Ikzelf ben
ontzettend dankbaar dat we samen de zorg
mochten uitbouwen en onze werking in
onze kleuterschool, samen met onze
collega’s, ontwikkelingsgericht denken en
handelen konden gieten in een nieuwe
toekomstgerichte kleuterschool…
Ikzelf kon op je rekenen als een maatje om
problemen het hoofd te bieden. Soms bleef
je ook halsstarrig aan een idee vasthouden.
Soms was je het helemaal niet eens van
een beslissing van mij. Eens die beslissing
uitgeklaard, was het ook zo en keken we
weer in dezelfde richting en de ploeg
ploegde in de goede grond, vooruit.
Na het ‘speechliedje’ (tekst zie verder)
kreeg je het woord.
’t Kwam, denk ik, hierop neer:
“Wat doet het deugd jullie hier allemaal

samen te zien. We hebben samen
zovele dingen beleefd.
Ik hoop één dingetje. Als jullie me
ergens tegenkomen, zwaai en roep dan
maar, ook al worden jullie groter : “Hej,
juf Helga, hier ben ik!”
Ik zal zeker terugroepen, zeker
terugzwaaien. Dankjewel allemaal.”
Er volgde een geweldig applaus voor ons
Helga, onze zorgjuf, enz…
Dankjewel voor de lekkere wafels met
bloemsuiker,
aardbeienconfituur,
chocoladesaus, enz.
DANKJEWEL voor alles.
Zonder jou zag onze school er anders uit.
Dankzij jou ziet onze school er nu zo uit!
Zonder enige twijfel!
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Na de paasvakantie starten er weer kleuters. Voorbije woensdag zijn ze al op bezoek geweest.
Spannend!
Welkom nieuwe sterren.
Oranje klas

Rode klas

Fluohesjesnieuws…
Ook als het mooi weer is en het zonnetje schijnt, is het goed om een
fluohesje te dragen!
Kinderen die een fietshelm dragen vinden we ook cool!

IEDEREEN MAG (MOET) GEZIEN WORDEN.
Na de paasvakantie bekijken we wie onze
fluohesjeskampioenen zijn… We zijn benieuwd!
Zij mogen dan een geschenk bedenken, geschonken door onze Ouderraad.

Vrije Basisschool Sterbos, Nieuwsbrief

Onze sponsortocht
Zie ook vorige nieuwsbrief.
Alike Voorintholt vertelde enthousiast aan de
kinderen wat De Oever is, welke mensen er
leven, werken en leren…
Zo wisten de kinderen voor welk goed doel ze mochten stappen.

Op school wordt er veel gesport maar ook in De Oever. De kinderen van het vijfde leerjaar mochten
hun krachten meten met de sporters van De Oever. Het ging gelijk op…

En dan op stap…
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In deze kist werden alle sponsorcenten
verzameld, geteld…

Aankomst in school na een fijne wandeling…
Benieuwd naar de opbrengst…
Even opsommen waarvan de mensen van De Oever dromen.

o

o
o

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 mensen
zelf makkelijk aan en uit kunnen doen.
Ook hebben ze nog nieuwe uitsteekvormpjes nodig voor het koekjesatelier.
Voor hun 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.

En de opbrengst is €

2380!

Vele dromen zullen werkelijkheid kunnen worden.
In de vakantie brengen enkele kinderen en ik de kist
naar Gooreind, naar De Oever…
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Pasen, mijmering
Pasen…
Pasen is verbonden met de lente. Met symbolen en rituelen die een ‘heidense’ achtergrond
hebben, verbonden aan een geloof van verijzen, aan verder leven, opnieuw leven hier of ergens
anders…
Zin zien in Leven…
Maar wat dan met de klimaatopwarming?
Zal Pasen dan vroeger vallen op de kalender, zo ergens in januari. Of… Zal er iets gedaan worden
aan de klimaatopwarming.
Velen sluiten de ogen en zeggen dat de natuur zichzelf steeds hersteld. Vertrouw en geloof!
Ik geloof dit niet meer.
De mens heeft ongelooflijk hard ingehakt op de natuur, het milieu, en bijgevolg op het klimaat…
Pasen, de datum althans, vindt plaats op de zondag na de eerste volle maan in de lente. De datum
van Pasen is daarom nogal verschillend.
Eén graadje opwarming is toch maar weinig. Weinig? Centigraden te véél.
Surfend op de Noordzee kerstmis vieren? Pasen vieren nadat de aardappelen zijn geoogst?
Blijven geloven in de boodschap van Pasen? Het komt wel goed.
Of actie ondernemen: Pasen zal ons geen beterschap brengen. Wel toekomstgericht denken en
actie ondernemen, met de paasgedachte in ons hart: “We moeten vooruit reizen om te verrijzen…”
Of zal er binnen honderdduizend jaar een aangepaste soort ‘Mens’ verschijnen? Met een stuk
artificiële intelligentie in het hoofd en hart in een klimaat ver weg van de aarde?
Ach…
God toch…
Laat ons daarom de krachten bundelen en ‘Ja’ zeggen, loslaten en blijven dromen!
Licht is altijd sterker dan donker…
Op weg naar Pasen!
Zicht op de tuin… ’t Kan beginnen groeien…
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Oproep vanuit de parochiekern Sterbos
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Jeugdsternieuws…
Zondag 14 april doen we een extra activiteit v
oor de minners! Hopelijk hebben jullie ook het Jeugdsterkrantje
gevonden en misschien hebben jullie dan ook de pagina van
Sterboskermis gezien!
Dit jaar is het zondag een echte feestdag voor alle kindjes van
Sterbos er omstreken, zo kunnen jullie meedoen aan de
tekenwedstrijd, de farmrun, springen op ons springkasteel, of
voetballen in het pannaveltje, ... Het belooft een super leuke dag te
worden dus schrijf het weekend van 10-11-12 mei zeker in jullie
agenda!

Groetjes,
De leiding

Onmiddellijk na de paasvakantie:
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1 mei 2019
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Tot een volgende keer,
meester Luc
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