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Welkom op ons SCHOOLFEEST!

We willen jou
erbij
op 26
mei!

Krachtige Karel, Sportieve Suzy, Tamme Tina en Lenige Lilly roepen ons op. Ze willen jullie erbij
op 26 mei op het schoolfeest van Sterbos. Waarom? Dat is een groot mysterie, een zeer goed
bewaard geheim.
Belangrijk is dat jullie massaal aanwezig zijn. Kinderen, ouders, grootouders, meters, nonkels,
vrienden, ... Allemaal worden jullie verwacht.
Een tipje van de sluier willen we wel oplichten, een beetje informatie willen we, om praktische
redenen, wel prijsgeven.
▪ Vanaf 13.00 uur staan de leerkrachten en ouderraad klaar om jullie te ontvangen. Vanaf
dan tot het einde van het schoolfeest kan er doorlopend genoten worden van een drankje,
lekkere frietjes, springkastelen, schminkstand, gekke fietsen, tombola, ...
▪ Om 13.30 uur verwachten we alle kinderen bij hun leerkrachten aan het podium om
samen het startschot te geven voor de mysterieuze act, show, ... van onze vier jaarthemavrienden. Rond 15.00 uur ronden we dit spektakel samen af. Wat er tussen die 2
tijdstippen zal gebeuren, kunnen we helaas niet verklappen. Belangrijk is wel dat jullie er
zijn en liefst met hééééééééééél veel.
▪ Vanaf 15.30 uur start het free podium. Hopelijk schrijven veel kinderen zich in om hun
muzikale- en danskwaliteiten te tonen.
▪ En tenslotte : iedereen die komt, komt best sportief gekleed. Hoge hakken, deftige
kostuums, chique jurken, ... laat je die dag best in de kleerkast.
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Pennenverkoop Think Pink…
Wij hielden op vrijdag 10 mei onze spreekbeurt over Kom Op Tegen Kanker en
Think Pink.
We zagen het zitten om een stapje verder te gaan en een actie te doen, daarom
zetten wij dit nog even in de nieuwsbrief.
WAT: verkoop van pennen voor Think Pink.
WANNEER: donderdag 23 mei en vrijdag 24 mei s’ morgens aan de schoolpoort.
SUPPORTERSPRIJS: een pen kost 2 euro per stuk, een spotprijs.
Hopelijk spreekt het jullie aan om een pen te kopen !
TOT DAN !!!
Groetjes Marie Neys en Lisse Reynaerts !!!

Oudercontacten zijn ontzettend belangrijk.
Het is fijn en nodig dat ouders tijd vinden om met de
klastitularis van hun kinderen samen te zitten. Zo wordt
de evolutie van kinderen duidelijk voor iedereen.
De kinderen van het vijfde en zesde leerjaar
brengen vandaag een bezoek aan de Westhoek. WO I
mag nooit vergeten worden. De kinderen hebben een klaproos of ‘poppy’ gemaakt dat ze plechtig gaan leggen
op een Duitse begraafplaats. Ook brengen ze een bezoek aan de Menenpoort, de IJzertoren en loopgraven.
Hieronder al enkele foto’s.
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Jeugdsternieuws…
Na onze farm run zondag is er melding gemaakt
van een teek, kijk je kind nog eens na moest dit nog niet gebeurd zijn!
Daarnaast zijn ook de winnaars van de kleurwedstrijd bekend gemaakt namelijk:
Eline Andries
Wanne Van Oevelen
Jade Wouters
Lisse Michielsen
Lisse Noppe
De kindjes die hun prijs nog niet gekregen hebben, mogen deze volgende activiteit
meenemen!
Vergeet ook zeker niet in te schrijven voor de eindactiviteit ZATERDAG 25 mei, dit
kan via onze website (http://jeugdster.weebly.com)
Groetjes,

De leiding

Sterboskermis
Afgelopen weekend was het Sterboskermis.
We willen iedereen die geweest is heel hard bedanken!
Zo mochten we vrijdag maar liefst 48 ploegen verwelkomen
voor onze jaarlijkse Kubb. Na een spannende finale tegen
de Kubbouters mocht Sportstrand de befaamde beker mee
naar huis nemen! De school strandde jammer genoeg op de
derde plaats. Toch ook proficiat.
Zaterdag ging het dak van de tent er gelukkig net niet af
want die tent hadden we nog nodig voor onze Super Sunday! We
waren heel blij hier veel (Jeugdster)kindjes te mogen ontvangen.
Liefst 137 kindjes (en iets grotere kindjes) hebben meegelopen
met de farmrun! Daarnaast is er ook op het springkasteel
gesprongen, gevoetbald, gekleurd, … Het was een super gezellige
dag onder het stralende zonnetje.
Hopelijk mogen we jullie volgend jaar weer allemaal ontvangen.
XOXO Jeugdster
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Teken worden wakker
Teken zijn kleine spinachtige beestjes die zich vooral bevinden tussen vochtige bladeren en in hoog
schaduwrijk gras.
Kijk vooral op warme, vochtige plekken zoals oksels, liezen, knieholtes, bilspleet en vooral bij
kinderen ook op het hoofd, achter de haargrens en achter de oren.
Merk je een teek, verwijder hem dan meteen. Gebeurt dit binnen 24 uur, is de kans dat je besmet
wordt klein.
•
•

•

Verdoof of ontsmet de teek niet met alcohol, olie, nagellak of andere middelen. Want dat doet
het risico op besmetting toenemen.
Grijp de teek met een tekentang, een pincet of twee vingers. Neem hem vast bij de kop, zo
dicht mogelijk tegen de huid. Trek hem voorzichtig in een rechte beweging uit de huid en zorg
ervoor dat je zijn lijf niet samenknijpt.
Als de kop van de teek hierbij afbreekt en er een stukje in de huid achterblijft, is dat niet erg.
Het resterende stukje zweert er, net als een splinter, vanzelf weer uit.
Maak na het verwijderen van de teek het wondje schoon met water en zeep en ontsmet het
daarna met een product op basis van alcohol (70 %) of met een product op basis van
chloorhexidine.

Noteer de datum van de tekenbeet. Eventuele symptomen in geval van besmetting kunnen pas een
hele tijd later optreden.
Hou de plaats van de tekenbeet de eerste drie weken na verwijdering goed in het oog. Indien er een
groter wordende ronde vlek ontstaat contacteer je zo snel mogelijk je huisarts.
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Zet de Pet op tegen Kanker!
Zie vorige nieuwsbrieven.
De campagne De Pet op tegen
Kanker wil kanker bespreekbaar
maken bij kinderen. Het is een
campagne van Ketnet en Kom op
tegen Kanker voor kinderen uit
het Nederlandstalig
basisonderwijs. Want als je weet
dat elke dag 110 mensen te
horen krijgen dat ze kanker
hebben, zit in elke klas zit wel
een leerling die de ziekte van
dichtbij meemaakt.

Juf Debby heeft een mooi tegeltje gevonden…

Tot een volgende keer,
meester Luc
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