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Kom op tegen kanker / Jeugdsternieuws met Sterboskermis /
Meester Kris heeft nieuws
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Sterboskermis en Pasen… Verder reizen = verrijzen… Mijmering…
Vorig jaar stond er op de traditionele datum (na de katholieke hoogdag van Onze Heer Hemelvaart) van
Sterboskermis rond onze kerk geen enkel kraampje. Zelfs geen paardenmolen voor onze kleinste deugnieten.
Geen botsauto’s, geen smoutenbollenkraam, geen schietkraam, viskraam.
Ook Juul was er niet. Pastoor Juul. Hij liep op de kermis rond en deelde aan ons, de kinderen, bonnetjes uit,
jetons voor in de botsauto’s. Hij liep vooral te genieten. Wat een tijd. Ik herinner het me nog als de dag van
gisteren. Hij koesterde iedereen. Hoogdagen voor Sterbos.
Ik herinner me ook nog dat onze papa’s en mama’s van de St. Godelievestraat en blokske rond, afspraken om te
gaan feesten. Hoogdagen toen.
Nog niet zo lang geleden opende Fons ‘het zaaltje’ met terrasjes op de parking of aan ’t Sterreke om efkes te
klinken met elkaar.
Tijden veranderen…
20 jaar geleden kon je niet vermoeden dat zelfs in ’t scholeke van Sterbos er kinderen zouden zitten met een
andere huidskleur dan onze roodwangige boerendochters en zonen, dat er in onze school andersgelovige ouders
zijn die toch voor onze school kiezen, dat er kinderen op school leven en leren en die tot een totaal ander geloof
behoren dan dat we hier beleven, dat er enkele jaren geleden een protestantse familie meevierde met kerstavond
in onze kerk en na de viering uitbundig de verjaardag van Jezus vierde met een prachtig lied.
Burgerlijke vieringen, katholieke vieringen, orthodoxe vieringen… Te gek toch om alles zo te scheiden en mensen
in hokjes te verdelen. Het is SAMEN! Toch?
Er hangt zo Iemand met open armen aan het kruis die zegt dat we niemand mogen uitsluiten…
Iedereen is welkom!
Tijden veranderen…
Als je mee wil verrijzen, verder reizen, over vele grenzen heen, zullen mensen elkaar ontmoeten in verbondenheid
met Alles wat Is. Het is misschien nu en morgen wat er toe doet met dank aan wat was…
In dialoog met de vele waarheden…
Jeugdster brengt sinds vorig jaar nieuw leven in Sterboskermis. De kracht van de jeugd met respect voor wat
was. Mooi toch?

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.

En onze fluohesjeskampioenen zijn de kinderen van
PROFICIAT!
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Jeugdsternieuws…
Zondag 28 april is het weer tijd

voor onze jaarlijkse familiedag! Iedereen is welkom: mama's en
papa's, oma's en opa's, neefjes en nichtjes, maar ook vriendjes en
vriendinnetjes, kortom iedereen die eens wil proeven van een leuke
jeugdsternamiddag (ook plussers).
We beginnen zoals altijd om 13:30 en we ronden af tegen 17u.
Tussendoor organiseren we ook nog Sterboskermis (10-11-12 mei)!
Zondag voorzien wij een hele dag voor alle kinderen en ouders om
zich helemaal uit te leven. En ook nog goed nieuws: maandag is het
geen school! Dus kom zeker, uitslapen kan!
Daarnaast komt ook onze eindactiviteit dichterbij?
Op zaterdag 25 mei gaan we zwemmen bij Lago de meerminnen in
Beveren. Die zaterdag zeker vrijhouden dus. De brieven komen
eraan!
Na onze eindactiviteit is het enige wat we nog kunnen doen

beginnen dromen van ons kamp! Om alle praktische zaken, vragen en
eventueel bezorgdheden van de baan te ruimen, organiseren wij 2
infoavonden, deze zullen plaatsvinden op 3 mei en 30 juni, ook
hiervoor volgt nog meer info!
Groetjes,
De leiding

Sterboskermis

Zie de affiche op de volgende pagina. Veel succes!

Er zijn heel wat activiteiten voor kinderen!
Allen daarheen!
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Zwerfvuilactie
De kinderen van het eerste en derde
leerjaar hebben rond de
schoolomgeving en straten in de buurt
weer heel wat zwerfvuil verzameld.
Ze vonden vanalles: aluminium staven,
glazen flessen, blikjes, plastic potjes,
bloempotten, … Jammer toch…
Wel een keitof initiatief van onze
gemeente!
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Prachtige kaart met een mooie boodschap van meester Kris! Proficiat!

Tientallen zakken en dozen
met kleding zijn
binnengebracht!
DANKJEWEL allemaal!
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Cakeverkoop

Cakeverkoop
op woensdag 8 mei
voor
MOEDERDAG,
ten voordele van onze school.

Zet de Pet op tegen Kanker!
“Zet jij ook de Pet op tegen Kanker? Cool! Want door een Petpakket te kopen en je eigen pet te pimpen
zorg jij er mee voor dat kinderen met kanker deze zomer een mega kamp beleven?
De Petpakketten worden verkocht bij Colruyt, Bio-Planet, DreamLand, OKay, Spar, JBC en Standaard
Boekhandel. Een Petpakket kost 8 euro en bevat een beirecoole kinderpet en badges in verschillende
vormen. Verzin je eigen creatie en zet solidair de Pet op tegen Kanker. Maak zeker ook een Pet-selfie en
verspreid deze met de hashtag #depetop.
"De Pet op tegen Kanker 2019" wordt op Ketnet gelanceerd op zondag 5 mei in het
zondagochtendprogramma Kingsize Live. Dat wordt meteen ook de première van de campagneclip die
De KetnetBand voor deze actie gemaakt heeft. Vanaf dan zullen Ketnet en ketnet.be in het teken staan
van de campagne, met een heuse "Petnetdag" op vrijdag 24 mei. Dan roepen we alle kinderen op om
met een gepimpte pet naar school te gaan en solidair de pet op te zetten tegen kanker! “

Tot een volgende keer,
meester Luc
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