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Een geheim…
Onthulling op ons schoolfeest!

Zoals jullie al op de kalender gezien hebben, gaat ons schoolfeest dit schooljaar door op zondag
26 mei.
Wat er allemaal echter op het programma staat, is en blijft nog steeds een goed bewaard
geheim. Een tipje van de sluier willen we toch al oplichten.
Het heeft iets te maken met ons jaarthema “Goed in je vel”.
Maar wat het precies inhoudt, verklappen we niet.
Je mag al wel weten dat we iedereen (kinderen, ouders, grootouders, familie, vrienden,
vriendinnen,… ) nodig hebben om …

We need you!
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Cakeverkoop…
Meer dan 600 cakes hebben de kinderen van
onze school verkocht.
DANKJEWEL aan onze verkopers en kopers!
DANKJEWEL aan onze bakker!
SMAKELIJK!

Jeugdsternieuws…
Dit weekend is het EIN-DE-LIJK zo ver.
Het is tijd voor Sterboskermis!
Voor meer informatie kijk zeker op onze Facebookpagina (Jeugdster
Wuustwezel).
Kom ook zondag zeker een kijkje nemen, want maandag hebben jullie een dagje
vakantie gekregen.
We hebben tal van leuke activiteiten voorzien voor de kindjes: farm run,
springkasteel, kleurwedstrijd (moest je de kleurplaat nog niet hebben, je kan hem
vinden op onze website http://jeugdster.weebly.com).
Als jullie dan maandag genieten van jullie dagje vakantie kunnen jullie eens
nadenken of je al ingeschreven bent voor onze eindactiviteit. We gaan
ZATERDAG 25 mei zwemmen in Lago De Meerminnen in Beveren. Dus ben je
nog niet ingeschreven? Zeker doen want vol = vol!
Ook kunnen we stilletjes aan beginnen te dromen over ons kamp! De eerste
infoavond is reeds gepasseerd en de inschrijvingen lopen binnen. Voor de tweede
infoavond zijn jullie op 30 juni om 19u welkom aan onze lokalen. Op kamp zorgt
onze TOP-kookploeg ook elk jaar opnieuw voor super lekker eten. Dit vraagt
enige voorbereiding. Daarom gaan we woensdag 3 juli 2019 ‘voorkoken’ in de
keuken van de Ark. Wil je graag mee komen helpen, zeker welkom! Alles wat je
nodig hebt is een snijplankje, mesje en je goed humeur 😉
ps: niet vergeten 10-11-12 mei STERBOSKERMIS op de wei kruising Ponydreef
en Blekenberg
Groetjes,
De leiding
Vrije Basisschool Sterbos, Nieuwsbrief

Sterboskermis

Deze zondag!
Allen daarheen!
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Vormselnieuws
Op zaterdag 4 mei werden 24 jongens en meisjes in de kerk van Sterbos gevormd. Het was een
groot feest. En een speciaal deze keer, want onze vormelingen werden gevormd door onze
bisschop Johan Bonny. Hij bracht op een mooie manier duiding aan ons thema “Het leven is
vallen en weer opstaan”. Iedereen heeft ervan genoten !
We willen langs deze weg al onze vormelingen bedanken voor het mooie werkjaar en omdat zij het
zo goed hebben gedaan in de viering. Nogmaals een dikke proficiat !
Vanwege het vormselteam,
Son, Cine en Els

Dankjewel Son, Cine en Els om de kinderen
zo zalvend en rijk te begeleiden naar hun vormsel! Een
dikke merci!
Al enkele weken is onze werkgroep
‘Schoolfeest’ aan het overleggen over de invulling. Het gaat fantastisch worden. Dank aan juf Nadine, juf
Kathelijne, juf Ritje en meester Louis.
Ook onze Ouderraad is aan het werk voor het feest. Natuurlijk, hoe kan het ook anders? Ook dank hiervoor!
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De namen vergeten van onze hoofdrolspelers van het jaarthema? Onderstaande foto’s kunnen helpen.
. Negen maanden geleden:

Lenige Lilly
Tamme Tina
Krachtige Karel

Sportieve Suzie

Maandag is het verlof. Een dagje uitrusten na Sterboskermis!
Woensdag is het pedagogische studiedag voor juffen en meesters. De kinderen hebben een extra dagje verlof!

Zet de Pet op tegen Kanker!
Zie website.
“Met het geld dat we inzamelen met de verkoop van de Petpakketten organiseren we deze zomer
opnieuw een vakantiekamp voor kinderen met kanker.
Op kamp met de jeugdbeweging, sportkamp, taalkamp, … voor de meeste kinderen is het de normaalste
zaak van de wereld. Niet voor kinderen met kanker. Zij zijn heel gevoelig voor infecties of hebben
dagelijks medische zorgen en aangepaste voeding nodig.
Het vakantiekamp van Kom op tegen Kanker is een ziekenhuis in camouflage. Dokters en
verpleegkundigen gaan gewoon mee en dienen op kamp alle nodige zorgen toe, er wordt rekening
gehouden met het strikte dieet van de kinderen en een bende enthousiaste monitoren maken er een
onvergetelijke week van.
De kosten van dit bijzondere vakantiekamp worden mee gedragen door de opbrengst van "De Pet op
tegen Kanker". Het is dus echt een "kinderen-voor-kinderen"-actie!
Frank Deboosere: 'Elk jaar opnieuw kijk ik heel erg uit naar mijn bezoekje aan het vakantiekamp voor
kinderen met kanker. Want het is telkens een topdag, ontzettend intens en vermoeiend, maar zo
deugddoend ...
Het doet zoveel plezier om te merken dat de kinderen er even hun hoofddoekje, baxter, ja zelfs rolstoel
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kunnen vergeten en om hen te zien ravotten met leeftijds- en lotgenoten. Om hen ongedwongen te zien
spelen met artsen en verpleegkundigen, die nu eens geen witte schort dragen. Dat is onbetaalbaar.'

Het hofke…
Enkele kinderen van het vijfde geven
uitleg over de groenten en
bloemen…
Onze kleuters van de oranje klas
wilden onmiddellijk mee gaan
wieden… Ook in hun klas hebben zij
veel over zaadjes en plantjes
geleerd.

Tot een volgende keer,
meester Luc
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