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FIETSEN, FIETSEN, FIETSEN, WAAR FIETSEN WE NAARTOE,…
Dit liedje hebben we al geleerd in de rode klas. Met het jaarthema
“Goed in je vel” hebben wij de uitdaging gekregen om te werken
rond FIETSEN…
Nu willen we alle leerlingen van de lagere school en kleuterschool
uitdagen om zoveel mogelijk met de fiets naar school te komen
tijdens de laatste twee weken van het schooljaar.
De kleuters hebben tijdens de turnlessen al heel hard geoefend op
hun fietsen.
Wij hopen dat jullie allemaal volgen… We duimen!
Go, go ,go,…
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Laatste papierslag van dit schooljaar: zaterdag

22 juni

Leesvlaggenlijn…

In de gang van de lagere school zie je de leesvlaggenlijn elke dag groeien.
Er hangen er nu al meer dan 35 leesvlaggen. We denken dat de gang te klein is en we er eentje bij
moeten bouwen…
Wat een lezers in het eerste leerjaar!
Fluohesjesnieuws…
Onze fluopapa en fluomama waren deze week weerom heel content.
“Een duim voor al de fietsers die door de regen naar school zijn gekomen!
Maar… het schooljaar is nog niet voorbij. We komen zeker nog eens
langs8

IEDEREEN MAG (MOET) GEZIEN WORDEN.
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Allemaal voertuigen in de rode klas
De voorbije twee weken hebben we in de rode klas veel verschillende voertuigen gezien. Eerst en
vooral bedankt aan alle vakes en moekes, papa’s en mama’s die een momentje vrijgemaakt hebben
om hun voertuig te komen tonen.
Er kwam een knappe motor, een kinderquad, een volkswagenbus met caravan, een bulldozer en een
koersfiets langs.
We hebben ze allemaal goed bekeken en mochten er zelfs een keertje op of in zitten. Echt super! Je
zag de kleuters blinken. Meer foto’s kan je bekijken op onze website.
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Lilou en mama (juf) Sarah op bezoek in het tweede leerjaar
Wat waren de kinderen van het tweede leerjaar blij met
het bezoekje van juf Sarah en Lilou.
PROFICIAT trouwens Sarah en Ward met zo’n
prachtdochter!

Lisse was deze week niet op school…
Lisse en Lore zijn mama en mama geworden van een dochtertje: Mare!
Proficiat!
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Jeugdsternieuws…

De voorbereidingen voor het kamp zijn in volle gang! Moest je toch nog niet
ingeschreven zijn en daar nu heel veel spijt van hebben, doe het dan super snel,
hiervoor vragen wij wel een extraatje (meer info op de website:
http://jeugdster.weebly.com/kamp.html). Ook zit onze laatste infoavond er aan
te komen op zondag 30 juni om 19u in onze lokalen.
De leiding

Wuustwezel wenst
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Sterboskermis na Hemelvaartsdag, brief van Kris Van Looveren
“Ik wil graag Sterbos kermis nieuw leven inblazen, ik kan dit echter niet alleen. Daarom ben ik op zoek naar mensen die dit stukje
erfgoed mee terug willen doen heropleven. Alles hierrond is mogelijk, een loopparcours, rommelmarkt of gewoon zorgen dat er
een drankstand en een gezellig terras staat.
Als we ervoor kunnen zorgen dat het terug een gezellige boel wordt. Dan zullen de foorkramers dit ook verder vertellen tegen hun
collega’s en zullen er meerdere kramen terug komen. Als we niets ondernemen dan zou het volgend jaar wel eens het laatste
jaar kunnen zijn.
Daarom mijn vraag wie vindt het behoud van Sterbos kermis belangrijk en wil hier graag eens één keer voor samen komen om te
bedenken wat er beter kan.
Stuur me even een mailtje terug dan spreken we in juli of augustus een keer af met een lekker drankje en hapje.
Hopelijk krijgen we een mooi groepje bij elkaar.
Alvast bedankt allemaal
Vriendelijke groeten,

KRIS VAN LOOVEREN
Schepen
Tel: 0499 25 38 06”

Tot een volgende keer,
meester Luc
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