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Wat een schoolfeest, vol met
leven, mochten we beleven!

Veel dankbare groeten van Krachtige Karel, Sportieve Suzy, Lenige Lilly en Tamme Tina.
Zo’n schoolfeest hadden ze nooit verwacht.
Stoutste en gekste dromen werden overtroffen.
De droom van Juf Rittje, juf Kathelijne, juf Nadine en meester Louis is waar geworden. De
uitdagingen zijn allemaal overweldigend gelukt.
De tegenprestatie: lekkere ijsjes voor alle kinderen, geschonken op maandag 27 mei
(natuurlijk door onze Ouderraad!).
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Enkele dingetjes over het schoolfeest:
“De zon hoeft niet te schijnen… We dansen
het wel allemaal samen.”
‘Laat de zon in je hart’ zong iedereen al
dansend in een polonaise en met een brede
glimlach!
“Wie komt toch steeds op zo’n idee?”
Een werkgroep binnen het schoolteam en dit
jaar waren Kathelijne, Rittje, Louis en Nadine
de bedenkers. Schitterend werk!
“Goed dat Frans en Willy de matten hebben
gelegd. ’t Kan alle momenten gaan regenen.”
Gelukkig is het droog gebleven. Toch dank aan
onze mattenleggers!

“Ik was nog nooit in het Sterbosbosje geweest.
Echt een kindbosje. Ze lopen daar onder een
luifel van bladeren.”
“De Ouderraad heeft al die praktische dingen weer picobello in
goede banen geleid. Al die praktische zaken zoals: waterleiding,
tafels, stoelen, drinken, frituur voorzien…”
Inderdaad: onze Ouderraad, samen het leerkrachtenteam, is
een geoliede machine!
“Die juf werkt hier nog maar pas denk ik he.”
Ook dit jaar waren er enkele stagiairs, enkele juffen-en-meestersin-spe. Mattias, Luna, Caroline hebben vrijwillig komen helpen.

“Laat mij maar garçonnen. Als beroepsbasketballer
wil ik de ring echt niet missen.”

“Als VOKAN-juf was ik ontzettend gelukkig
met zo’n schoolfeest! ‘k Heb het aan iedereen
gezegd om eens een bezoek te brengen aan
Sterbos!”
“Fijn dat ik niet op mijn stoel moest blijven
zitten en mee mocht doen. Een schoolfeest
dat ik nog nooit meemaakte. Met mijn zoon
op pad op het schoolterrein. Tof!”

“Een kinderfeest. Dat is pas een schoolfeest. Kinderen,
ouders en grootouders die mogen genieten. Geen spanning
vooraf over een optreden, kleren zoeken, slecht slapen,
slecht gezind en zenuwachtig zijn. Niets van dat. Genieten!”

“Ik ben niet meer zo mobiel maar heb toch
genoten. De presentator hield ons goed op de
hoogte van wat er allemaal gebeurde.”

“Lekkere frietjes! Ik hoef seffens niets klaar te
maken!”
“17 jaar hebben we het schoolfeest mogen
meemaken. Dit is de laatste keer voor ons.”
Oma: “Gelukkig is het voor ons is nog niet
voorbij. Eerst onze kinderen en nu nog hun
kinderen en onze jongste kleinkinderen…”

“Het is toch een hele organisatie zo een schoolfeest he…”
“Inderdaad. Het is samenwerken en bijspringen waar hulp nodig is.”
En dat gebeurde inderdaad door ouders en juffen en meesters!

“Die presentator heeft dat geweldig gedaan! Hij
bracht er de sfeer wel in!“
Meester Louis is entertainer in hart en nieren.

“Ronny zal dat liedje zeker appreciëren.“
Alle leden van de Ouderraad zongen een lied. Uit
dankbaarheid voor het jarenlange voorzitterschap!

“Toffe uitdagingen, twee rollen papier vol. Er moest echt wel
samengewerkt worden om alles af te kunnen vinken.
Mensen die graag wilden kijken, konden dit. Diegenen die
graag vanalles wilden doen, konden dit ook.“
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Kast vol troost: uitbreiding
Tijdens de leerlingenraad van 29 april 2019, gaf juf
Leen een beetje uitleg over het nieuwe thema in de
kast vol troost.
Vanaf nu kunnen de leerlingen, maar ook de
leerkrachten “WEETJESBOEKEN” vinden in de kast vol troost. Hier vind je
boeken over dyslexie, dyscalculie, autisme,….
Al de leerlingen van de leerlingenraad kregen een
lijst mee met de titels van de nieuwe boeken.
Zo konden zij het nieuwe thema voorstellen in hun
eigen klas.
DANK JE WEL Ouderraad, en uiteraard alle ouders die de Ouderraad reeds steunden.
Dankzij jullie steun hebben wij deze uitbreiding kunnen doen!
Op de website van onze school kunnen jullie de vernieuwde boekenlijst vinden.

Mijmering 1:
“We hoeven niet bang te zijn om naast en met elkaar te leven.”
Volgende woorden zeggen ongeveer hetzelfde maar net even anders:
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Enkele foto’s van het voorbije schoolfeest.

Meer foto’s te bekijken op onze website!
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Mijmering 2:
“Dit liedje klinkt veel mooier dan de uitslag van verkiezingen… De tekst gaat mijlenver voorbij
slogans en oneliners… Toch tof om in verschillende talen ‘Hallo’ te kunnen zeggen in je
straat, met respect voor eenieders ‘Zijn’, in dialoog met elkaar…
‘De wereld is van iedereen’ van The Scene had ook gekund…”

Vrije Basisschool Sterbos, Nieuwsbrief

Leesvlaggenlijn…
In de gang van de lagere school kan je een vlaggenlijn zien groeien. Een LEESVLAGGENLIJN.
In september konden de meeste kinderen van het 1e leerjaar nog niet lezen. Ze hebben een heel jaar
KEI-HARD GEOEFEND en willen aan iedereen tonen dat ze ondertussen SUPERLEZRS zijn
geworden.
Elk kind krijgt een minivlaggenlijn met 5 vlaggen mee naar huis. Telkens ze 10 minuten gelezen
hebben mogen ze daar een vlag van kleuren. Wanneer alle vlaggetjes gekleurd zijn, brengen ze het
blaadje mee naar school en ruilen ze dit in voor een grote vlag. Die mogen ze versieren en wordt
daarna aan de vlaggenlijn in de gang gehangen. Zo kan iedereen volgen hoe knap er in het 1e (ook in
juni nog) gelezen wordt.

Zaterdag… Topdag!
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Zaterdag vieren we de Eerste Communie
van een aantal kinderen. Een dikke merci aan de ouders
die deze intense gebeurtenis zo knap voorbereiden! S
Toch een fijne groep ouders die zich vol overgave
inzetten.
Dankjewel Sigrid, Noortje, Sofie, Vicky, Liesbet, Katrien, Heidi en Leen. Ik duim dat jullie verder gaan met
de kinderen in de komende jaren. Jullie verdienen het om, in een rijke open dialogerende omgeving, waarden
uit een christelijk inspirerende traditie in een eigentijds jasje te steken. Hou vol hé!
Natuurlijk zijn kinderen die hun Eerste Communie niet in een katholieke context beleven, óók superhelden. In
het thema van de viering staat immers: “IEDEREEN SUPERHELD!”
Het lied “Hallo” werd gezongen op de ICO-dag (Intercultureel onderwijs) door alle kinderen van het zesde
leerjaar van Wuustwezel. Alle zesdeklassers werden op dinsdag 21 mei ondergedompeld in dans, muziek,
knutselen, … van andere culturen. Het is zo ontzettend belangrijk dat we, als kinderen van de wereld, in dialoog
gaan met elkaar. We kunnen veel van elkaar leren!
Evacuatieoefening op donderdag 6 juni.
“Net na de middagspeeltijd vatte de koffiemachine in het personeelslokaal
vuur. Het alarm aan m’n bureau werd ingedrukt. 112 gebeld. Ondertussen
m’n GSM die me dringend riep dat het brandalarm was geactiveerd. 112 nam
op en vroeg: “Adres? Waar precies? Gelijkvloers, verdiep? Zijn er gewonden?
Verloopt de evacuatie vlot? Is iedereen reeds buiten de gebouwen? Waar
wordt er verzameld?” Ondertussen stapte iedereen naar het evacuatiepunt
aan het speelplein. Rustig. Ondanks het felle schelle schrille loeiende
indringende geluid van het alarm. Hedwige chronometreerde de oefening en
controleerde de gebouwen. Vijf minuten duurde het totdat we allemaal op de
verzamelplaats waren. Formulieren ingevuld? Check! Deuren dicht? Check!
Branddeuren automatisch dicht? Alles vlot verlopen? Check! “

Jeugdsternieuws…

Zijn jullie nog niet ingeschreven voor ons kamp? Doe het dan snel zodat de
leiding en de kookploeg alles tot in de puntjes kunnen voorbereiden. Moesten er
nog vragen zijn aarzel niet om deze te stellen, dit kan onder andere op onze
infoavond 30 juni om 19u aan onze lokalen.
Groetjes,
De leiding
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Verdriet…
De papa van juf Joke is gestorven.
We wensen juf Joke, haar gezin en heel de familie
(zeker ook juf Caroline), sterke schouders om
samen het grote verdriet te kunnen dragen.

Wacht niet op een goede dag, maak er één…

Ni hao

Hallo
Nederlands

Bonjour
Frans

Chinees

Ciao

Sjalom

Italiaans

Hebreeuws

Dobrý den

Buenos dias
Spaans

Konnichiwa
Japans

Merhaba

Tsjechisch

Yássou

Sallamaleikoe
m Marokkaans

Turks

Grieks

Welkom nieuwe sterren in de oranje klas! Geniet nog maar van deze weken…
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Nieuws uit de pastorale eenheid ELIA

‘Altijd in beweging’ is te lezen…
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In beweging… Met iedereen op ons schoolfeest!

Tot een volgende keer,
meester Luc
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