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De laatste schooldag van het schooljaar, of beter, alle dagen  
van dit ‘Goed-in-je-vel-schooljaar’ zijn voorbij gevlogen. 
De Grote Vakantie staat kloppend voor de deur. We laten haar met  
veel plezier binnen. Natuurlijk! Zoiets moois sturen we niet naar andere oorden.  
Vakantie geeft zovele mogelijkheden om tot rust te komen en om te genieten van elkaar en te bewegen naar elkaar. 
 
En we blijven bewegen, ook in onze school. Maar nu even rust vinden en fier terugblikken op wat voorbij is. En we 
mogen terecht fier zijn!  
 
Fier op onze kleuters die naar de lagere school reizen en fier op onze zesdeklassers waarvan we overtuigd zijn dat 
ze op weg kunnen in hun verdere leven.  
Fier op al onze kinderen die zoveel geleerd en beleefd hebben in onze school.  
Fier op al onze ouders die zo graag een helpende hand toestaken. Denken we maar aan het mee organiseren en 
logistiek werk verlenen bij de feesten (tafels zetten, matten leggen, enz. ). Fier op onze collega’s van Stekelbees die 
de kinderen opvangen buiten onze schooluren. 
Fier op onze reftermama’s, leesmama’s,  grootouders die kwamen vertellen, ouders die kwamen knutselen en 
spelletjes spelen, ouders die met onze kinderen mee op uitstap gingen. Fier op onze oversteekouders, onze 
meefietsouders, … Fier dat alle klusjes gedaan worden… Fier dat we kunnen rekenen op een vaste ploeg 
grootouders, ouders die de papiercontainers optassen en de papierslagen blijven doen…. 
Fier op de vele initiatieven die gerealiseerd zijn. Denken we maar aan de kindertopdagen, Schoolfeest, Quiz, 
papierslagen, Eerste Communie en Vormsel, Herfstfeest, Grootouderfeest, carnaval, de Sint ontvangen, recepties 
organiseren, helpen bij het ontbijt van onze sleepovers van het zesde leerjaar… 
Fier op de werking en ondersteuning van de leden van het LOC, Schoolraad, Ouderraad en Schoolbestuur.  
Fier op het leerkrachtenteam.  
Samen school maken doen we zo, belangeloos maar vol dromen. Samen hebben we geen angst om te falen. 
Samen zijn we sterk! 
 
Ook volgend schooljaar blijven we dromen om dromen te realiseren! Maar eerst: 
 

Dankjewel aan iedereen voor dit fijne ‘Goed-in-je-vel-schooljaar’! 
 

 

 

 

 

 

https://www.google.be/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.travelpro.nl%2Fwp-content%2Fuploads%2FVakantie-reizen-familie-travel.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.travelpro.nl%2Fvakantieganger-iets-minder-vaak-maar-langer-op-vakantie%2F&docid=eEWB8L1z1v-TOM&tbnid=1QTapk_zTuYPtM%3A&vet=12ahUKEwiry4KYx4XjAhVSLVAKHZVvAvc4yAEQMygnMCd6BAgBECg..i&w=1263&h=562&itg=1&hl=nl&authuser=0&bih=565&biw=1188&q=vakantie&ved=2ahUKEwiry4KYx4XjAhVSLVAKHZVvAvc4yAEQMygnMCd6BAgBECg&iact=mrc&uact=8
https://www.google.be/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fclemenspoort.be%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F07%2Fvakantie.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fclemenspoort.be%2Fvakantie-staat-voor-de-deur%2F&docid=mWJR8VAscf7oQM&tbnid=sKwrddVsaBQnoM%3A&vet=10ahUKEwjDztTmwoXjAhXjwosKHW3RAkwQMwiCASgkMCQ..i&w=421&h=301&hl=nl&authuser=0&bih=565&biw=1188&q=vakantie&ved=0ahUKEwjDztTmwoXjAhXjwosKHW3RAkwQMwiCASgkMCQ&iact=mrc&uact=8
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 Papierslag zaterdag 22 juni: ’t was een feest! DANKJEWEL aan de vele helpers! 
 

 

 

 
 
 
 
Jan Costermans en Ronny Van Looveren zorgden achteraf 
voor een heuse frituur met natuurlijk frieten en ook nog 
bitterballen en curryworsten. Dankjewel Ronny en Jan voor de 
traktatie! 
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 Groene vakantiegroeten! 
 

IK GA OP ZOEK NAAR DE ZON 

NAAR FEESTJES 

FIJNE MENSEN 

IK GA OP ZOEK NAAR ALLES 

WAT JE  JE OP VAKANTIE MAAR KUNT WENSEN 

IK GA GEK DOEN 

DANSEN DRINKEN ETEN 

HERINNERINGEN BOUWEN 

OM NOOIT MEER TE VERGETEN 

IK GA DWALEN ONTMOETEN EN ONTDEKKEN 

VEEL LIEFS EN TOT SNEL 

IK BEN KLAAR OM TE VERTREKKEN 

 

Fijne vakantie vanuit de groene klas! 

 

 Rode vakantiegroeten! 
 

 



   

Vrije Basisschool Sterbos, Nieuwsbrief 

 

 Vakantiegroeten uit het derde leerjaar! 
 

 
 

 Blauwe vakantiegroeten! 
 

 
FIJNE VAKANTIE!  

HEEL VEEL GENIET - RELAX - ONTSPAN - EN 

LACHMOMENTJES! 

GROETJES VAN DE BLAUWE KLAS 
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 Van onze kleuterschool naar onze lagere school… 
 

Woensdagvoormiddag was het “proclamatie” van onze vijfjarige 
kleuters. Het was fijn en tof en vele ouders hadden tijd gevonden om 
dit mee te kunnen maken. Onze “eindkleuters” verdienen dat. Zij 
ervaren dit ook als een belangrijk en spannend moment! Niet te 
missen!  
2 september 2019 is een datum dat we in het vet moeten 
aanstippen.  
Het is immers een grote stap die we samen mogen zetten. 
Om die stap over die drempel een beetje kleiner te maken, mogen 
de kinderen en hun ouders ’s morgens mee naar de klas om juf 
Christel en juf Kathelijne een goede start te wensen. Zij zullen dat op 
hun beurt aan de door jullie toevertrouwde kinderen ook zeker doen! 
 
Dus na de eerste schoolbel van het komende en nieuwe schooljaar: 
mogen mama’s en papa’s samen met hun zoon of dochter 
gedurende een kwartiertje naar het eerste leerjaar. 

 

 
 ’t Gaat jullie goed! 

 

Donderdagavond hebben onze schoolverlaters die naar het  
secundair onderwijs verhuizen een eerste officieel 
moment mogen meemaken: de proclamatie. 
De kinderen kregen allemaal een eerste officiële diploma uit handen  
van meester kris en vanuit het Schoolbestuur, Kris Van Looveren,  
het Getuigschrift Basisonderwijs. 
Ook Arne heeft een diploma gekregen van juf Veerle: een officieel attest. In het vervolgonderwijs zal 
Arne zijn getuigschrift zeker behalen. 
PROFICIAT aan iedereen! 
 
’t Was een gezellige en ontroerende avond waar de 
Ouderraad voor lekkere versnaperingen zorgde en lekkere 
drankjes. 
Meester Kris had een prachtige fotocollage gemaakt van de 
leerlingen gedurende hun schoolloopbaan. Er was een quiz 
gemaakt door enkele kinderen en ze zongen een lied gemaakt 
door Nick. Als slot hebben we de klasfoto in onze inkomhal 
gehangen. Zo blijven jullie toch een beetje bij ons.  
 
Meiden en kerels, kom zeker nog eens een keertje langs op 
jullie ‘oude school’. 
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 Fluohesjesnieuws… 
 

Onze fluopapa en fluomama gaan op vakantie. Toch willen ze nog even 

vertellen dat de kinderen van het vijfde leerjaar de laatste 
fluohesjes kampioenen zijn. Volgend jaar in het zesde krijgen ze 

een tractatie.   
 

Volgend schooljaar komen ze opnieuw supporteren want: 
 

IEDEREEN MAG (MOET) GEZIEN WORDEN. 
 

 Jeugdsternieuws… 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Warmste week… 

 

 

 
Voor de laatste keer dit school-/werkingsjaar een wekelijkse update van de 
leukste jeugdbeweging van het land, of toch al zeker van Wuustwezel. Zoals 
jullie misschien al wel gezien hebben, mogen wij ons de plezantste vereniging van 
Wuustwezel noemen (op een gedeelde 1e plaats met 2 the point gym and dance)! 
Alhoewel wij dit natuurlijk al véél langer wisten😁 
Momenteel zitten we echt in de eindsprint naar ons te gekke kamp deze zomer. 
Voor mama's en papa's die nog eens alle info op een rijtje willen, organiseren we 
zondag 30 juni om 19u nog een laatste infoavond!  
Om af te sluiten ook nog eens een oproep om mee te komen voorkoken met onze 
kookploeg om 3 juli vanaf 9u in de Ark! Het enige wat je nodig hebt is een 
snijplankje en -mesje en genoeg goede mopjes voor tijdens het rollen van de 
balletjes 😉 

 
De leiding 
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 Vakantiegroet van 1A 

Dag scholeke van Sterbos, wij hebben vakantie verdiend!. Fijne vakantie voor 

iedereen! Tot in september! 

XXX 

1A 

 Vakantiegroet tweede leerjaar 

 

Joepie! Vakantie! 
 

 

Wij gaan met een “big smile” de vakantie in! 

Groetjes, het tweede leerjaar 
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 Nieuwe voorzitter OUDERRAAD 
 
Cliff De Blick, papa van Isabella en Elena, is onze 
kersverse voorzitter van de Ouderraad. 
Wat zijn we content dat jij de taken van Ronny Van 
Looveren wil overnemen.  
 
SUCCES Cliff!  
 
Je hebt een keigoede ploeg die je zal ondersteunen in 
jouw taak als voorzitter! 
 
Meer nieuws even verder in deze nieuwsbrief. 

 
 
 
 

 Onze schoolverlaters doen een laatste groet: tot ziens! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Wij zijn hier klaar, trekken de poorten van Sterbos voorgoed achter ons dicht, gaan nu eerst genieten van een welverdiende 
zonnige zomervakantie en nemen op 1 september een volgende stap in ons jonge leven. Tot ziens aan iedereen die we hier 

hebben mogen ontmoeten. 
 

 
Ik vond het een fijne, soms wel drukke, tijd met deze 30 dames en heren.  

Met hart en ziel heb ik hen samen met juffen Gizelle en Niki (merci daarvoor) voorbereid. 
Succes en graag tot ziens! 

meester Kris 
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 Vakantiegroet van het vierde leerjaar! 
 

 
 
 

Een welverdiende vakantie aan iedereen!!! 
Groetjes van juf Evelyne en meester Louis 

 

 Vakantiegroet van het eerste leerjaar B! 
 
Juf Anke is eigenlijk heel trots op hen want dit hebben ze zelf in elkaar gestoken (natuurlijk wel met een beetje hulp van de juf om 
het te doen rijmen). 
 

 

  

1B 

Wat een top idee! 

Nieuwe vriendjes hebben we gemaakt, 

op de fietssportdag hebben we geen ongelukken veroorzaakt. 

Op schoolreis naar DippieDoe, 

na een lange dag en 10 000 keer in de attracties, waren we nog niet moe! 

Het was super tof in onze klas, 

samen fietsten we naar een grote plas. 

Samen slapen, samen spelen, samen leren, 

heel veel leuke dingen uitproberen. 

We hebben het allemaal gedaan dit schooljaar, 

maar nu is de vakantie daar en klaar.. 

Klaar voor een nieuw avontuur alweer. 

Tot de volgende keer 

 



   

Vrije Basisschool Sterbos, Nieuwsbrief 

 

 Dankjewel Ronny! 12 jaar in de Ouderraad, 10 jaar voorzitter! Ontzettend veel DANK! 

Ronny, Ronny, neem de tijd om eens te rusten 
Ronny, Ronny, zet je even bij ons neer 
 
 
 
 
 
Ronny, Ronny, laat je d’ Ouderraad nu varen? 
Ronny, Ronny, even nog gehersenspoeld 
 
 
 
 
 
Ronny, Ronny, je laat d’Ouderraad nu varen 
Ronny, Ronny, wat met  j’ ondernemersgeest? 
 
 
 
 
 
Ronny, Ronny, je laat d’ Ouderraad nu varen? 
Ronny, Ronny, laat ons niet in koude staan? 
 
 
 
 
 
Ronny, Ronny, je laat d’ ouderraad nu varen? 
Ronny, Ronny, kan je dit pensioen wel aan? 
 
 
 
 

Ronny, Ronny,  
laat de Ouderraad maar varen 

Ronny, Ronny, 
dit pensioen kan je wel aan 

 

 
Met Ronny altijd feest 
Met frietjes, discobollen 
Alles zo uitmuntend, goed bedoeld 
Nog even snel, geregeld 
Je hart klopt, ’t loopt op rollen  
Alles heb je zo fijn aangevoeld 
 
Echt  Ronny en zijn fiets 
Zijn samen veel gevallen 
’t Moet in de vroege uurtjes zijn geweest 
Een feest moest opgeruimd 
Nadien nog even knallen 
Waarschijnlijk veel te vlug naar huis geracet 
 
Vergaderingen leiden 
Papier ophalen sturen 
Veel organiseren en naast het denken doen 
De centen herverdelen 
En geven aan ons kinderen 
‘Saint-nikolaatje’ vulde onze schoen 
 
Tanja, Veronique, 
Zij konden zich niet schikken 
Dat je straks uit d’ Ouderraad verdwijnt 
Dus, samen maar afkikken 
En dank voor d’ ogenblikken 
Waar samen zijn mag worden onderlijnd 
 
We zullen jou écht missen 
Dat is niet uit te sluiten 
Een man, één uit de duizend, veel gevend, een bladzij 
Wordt nu omgedraaid 
Wenen tranen met tuiten 
Oneindig DANK en eindelijk terug vrij! 

 
 
 

 
Natuurlijk danken we zeer hartelijk Veronique en Tanja voor hun jarenlange inzet in onze Ouderraad. Zeer 
belangrijke krachten die we ook gaan missen… Dankjewel! 
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 Belangrijke data volgend schooljaar… 

 
Woensdag 28 augustus: kijkmoment voor alle kleuters 
in de kleuterschool van 13.30 u tot 14.30 u 
Maandag 2 september: start van het schooljaar 2019 
– 2020 
Dinsdag 3 september: eerste vergadering van de 
Ouderraad 
Maandag 9 september: algemeen oudercontact lagere school (19.30 u) 
Dinsdag 10 september: algemeen oudercontact kleuterschool (19.30 u) 
Maandag 28 oktober – zondag 3 november: herfstvakantie 
Vrijdag 15 november: grootouderfeest + herfstfeest 
Maandag 23 december – zondag 5 januari 2020: kerstvakantie 
Zondag 12 januari: St. Antoniusfeesten 
Maandag 24 februari – zondag 1 maart: krokusvakantie 
Vrijdag 13 maart: Sterbosquiz 
Zondag 15 maart: restaurantdag 
Maandag 6 april – zondag 19 april: paasvakantie 
Zaterdag 25 april: Vormsel 
Vrijdag 1 mei: Feest van de Arbeid 
Zaterdag 2 mei: Eerste Communie 
Woensdag 6 mei: Cakeverkoop 
Zondag 10 mei: Jeugdsterkermis 
Donderdag 21 mei: Hemelvaartsdag 
Vrijdag 22 mei: brugdag 
Maandag 1 juni: Pinkstermaandag 
Zaterdag 7 juni: Schoolfeest 
 

PEDAGOGISCHE STUDIEDAGEN (vrijaf voor de kinderen)  
Woensdag, 15/10/2019 
Woensdag, 15/01/2020 
Woensdag, 29/04/2020  
  

FACULTATIEVE VERLOFDAGEN 
Maandag, 30 september 2019 (Deureind-kermis) 
Maandag,11 mei 2020 (Jeugdster-Sterbos-kermis) 
 

PAPIERSLAGEN 
Zaterdag, 14 september 2019 
Zaterdag, 7 december 2019 
Zaterdag, 21 maart 2020 
Zaterdag, 20 juni 2020 
 

KLEDINGINZAMELING 
Vanaf woensdag 23 oktober tot vrijdag 25 oktober 2019 
Vanaf woensdag 22 april tot vrijdag 24 april 2020 
 

KIJKMOMENTEN nieuwe kleuters (telkens van 10.30 u tot 11.15 u) 

KALENDER 
 

SCHOOLJAAR 2019 – 2020 
 



   

Vrije Basisschool Sterbos, Nieuwsbrief 

 

Woensdag, 28 augustus 2019 (UITZONDERLIJK van 13.30 u tot 14.30 u, kleuters starten op 
maandag 2 september 2019) 
Woensdag, 23 oktober 2019 (kleuters starten werkelijk in hun klas op maandag 4 november 2019) 
Woensdag, 18 december 2019 (werkelijke start: maandag 6 januari 2020) 
Woensdag, 29 januari 2020 (werkelijke start: maandag 3 februari 2020) 
Woensdag, 19 februari 2020 (werkelijke start: maandag 2 maart 2020) 
Woensdag 1 april 2020 (werkelijke start: maandag 20 april 2020) 
Woensdag 20 mei 2020 (werkelijke start: maandag 25 mei 2020) 
 

OUDERRAAD 
 

3 september, 14 oktober, 25 november, 20 januari, 9 maart, 4 mei, 15 juni 
 

 

 Bijtjes in de kleuterschool 
 

 

 
 

In de kleuterschool gingen we aan de slag met de workshop box van OKAY. 
Elke klas kreeg zo een box, met de stickerboek, stickers, een bijenknuffel en natuurlijk ook  
klei, potgrond en zaadjes. Hiermee konden we echte zaadbommetjes maken. De kleuters namen 
er  
allemaal 1 mee naar huis, en er werden er ook op onze school gepland. 
Hopelijk groeien er mooie bloemen uit, zodat de bijtjes veel kunnen zoemen van bloem naar 
bloem. 
Dank je wel OKAY voor deze leuke verrassing! 
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 Organisatie volgend schooljaar. 
Juf Lea en Hedwige zijn de administratief verantwoordelijken. Zij werken op het secretariaat. 
Juf Kristel Van den Bergh wordt onze nieuwe collega. 
Juf Anke kan opnieuw haar steentje bijdragen in het leerkrachtenplatform van onze 
Scholengemeenschap. 

Kleuterschool 

Klas Leeftijd Juffen en meester 

Rood 2,5 – 5- jarigen  juf Nadine  

Oranje 2,5 – 5- jarigen  juf Debby en juf Greet  

Geel 2,5 – 5- jarigen  juf Griet  en juf Leen 

Blauw 2,5 – 5- jarigen  juf Caroline en juf Greet  

Groen 2,5 – 5- jarigen  juf Joke  

Paars Snoezelklas juf Rittje 

Kinderverzorgster 
Snoezeljuf 

 juf Ritje 

Interne Zorgcoördinator 
en beleidsondersteuner 

 juf Greet 

Beleidsondersteuners  juf Greet en juf Caroline 

Leerkrachten 
Bewegingsopvoeding 

 juf Griet en meester Sven 

ICT-verantwoordelijke  juf Joke 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De verdeling van de kinderen over de verschillende klassen heeft iedereen vandaag schriftelijk meegekregen. De keuzes 
zijn weloverwogen! 
 
 
 
 

Lagere school 

Klas Juffen en meesters 

1A in de voormiddag juf Kathelijne 

1B juf Christel 

1A 1B in de namiddag juf Christel 

2A juf Veerle G 

2B 
Vrijdag werkt juf Evelyne niet 

juf Evelyne 

2B op vrijdag juf Kristel Van den Bergh 

3 
Donderdag werkt juf Jacqueline niet 

juf  Jacqueline 
 

3 op donderdag juf Kristel Van den Bergh 

4A meester Louis 

4B juf Femke 

5A  
Wordt halftijds gesplitst -> 5B 

juf Veerle H 

5B juf Gizelle 

6 meester Kris  

Klasondersteuning voornamelijk in het 
vijfde en zesde leerjaar 

juf Kathelijne 

ICT-coördinator meester Kris 

Interne Zorgcoördinator juf Niki 

Leerkracht Bewegingsopvoeding  meester Sven 

Beleidsondersteuners meester Kris en juf Niki 



   

Vrije Basisschool Sterbos, Nieuwsbrief 

 

  
 
 

 
 

Niet alle materiaal uit onderstaande lijst wordt vanaf het eerste leerjaar voorzien.  
De leerstof waarbij uw kind bijvoorbeeld een passer of atlas nodig heeft, komt pas later aan bod. 

 
 

Materialen die nodig zijn om de eindtermen en 
ontwikkelingsdoelen te bereiken 
 

VOORBEELDEN 

Bewegingsmateriaal 
 

Ballen, touwen, (klim)toestellen, driewielers, … 

Constructiemateriaal 
 

Karton, hout, hechtingen, gereedschap, katrollen, tandwielen, 
bouwdozen, … 

Handboeken, schriften, werkboeken en blaadjes, fotokopieën, 
software 

 

ICT- en multimediamateriaal 
 

Computers inclusief internet, digitaal fototoestel, digitale 
bordboeken… 

Informatiebronnen 
 

(Verklarend) woordenboek, (kinder)krant, jeugdencyclopedie, 
info-boeken, cd-rom, dvd, klank- en beeldmateriaal, internet 

Kinderliteratuur  
 

Prentenboeken, (voor)leesboeken, kinderromans, poëzie, strips, 
… 

Knutselmateriaal 
 

Lijm, schaar, grondstoffen, textiel, … 

Leer- en ontwikkelingsmateriaal 
 

Spelmateriaal, lees- en rekenmateriaal, denkspelen, materiaal 
voor socio-emotionele ontwikkeling, … 

Meetmateriaal 
 

Lat, gradenboog, geodriehoek, tekendriehoek, klok (analoog en 
digitaal), thermometer, weegschaal, … 

Muziekinstrumenten 
 

Trommels, ritme-instrumenten, sopraan (blokfluit), … 

Planningsmateriaal 
 

Schoolagenda, kalender, dagindeling, … 

Schrijfgerief 
 

Potlood, pen, gom… 

Tekengerief 
 

Stiften, kleurpotloden, verf, penselen, … 

Atlas, kaarten, kompas, passer, zakrekenmachine (vijfde 
leerjaar) 

 

 

In de eerste week zal zeker nog door de klastitularis meegedeeld worden wat nog nodig is.  
Wat zeker te voorzien: brooddoos, drinkbus, boekentas.  
Ook hebben de kinderen een turnzak nodig, pantoffeltjes, en een blauwe of zwarte korte broek. voor 
die dingen moeten de ouders zelf zorgen. De school heeft turn T-shirts. Die zijn gratis voor de nieuwe 
kinderen én de kinderen die naar het eerste leerjaar gaan. Kinderen die een nieuwe t-shirt nodig 
hebben betalen 8 euro.  
 
Het is niet erg om nog niet alles gekocht te hebben vóór de start van het nieuwe schooljaar, alles nieuw 
aankopen hoeft ook niet.  
 
Op de infoavonden wordt in de verschillende klassen, indien nodig, meegedeeld wat nog aan te 
schaffen. 
 
 
 
 

MATERIAAL DAT DE SCHOOL GRATIS 

VOORZIET  
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 Gekke vakantiegroeten uit de gele klas 

 
 

 

 Een mijmering… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Een juf of een meester 

heb je niet voor even, 

maar voor de rest van je 

leven. 

Want ook al zie je hen 

nooit meer terug, 

er komt een dag, 

en nog een dag, 

en nog een — ja, echt! —, 

dat je zegt: 

Weet je nog? 

Onze juf, onze meester ... 

En je droomt dan weg, 

tussen alle herinneringen 

die je hebt vergaard. 

Het is een schat, 

die je in je hoofd bewaart.” 
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 Nieuws uit de pastorale eenheid ELIA 
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 Een weetje: Vlaanderen feest! 
 

Vlaanderen Zingt komt op zaterdag 6 
juli om 19 uur naar het 
Gemeentepark in Wuustwezel.  
 
Het wordt één groot samenzangfeest 
waarbij een groep enthousiastelingen 
uit Wuustwezel het podium zullen 
betreden om er samen met alle 
aanwezigen een fantastisch concert 
van te maken.  
 
Ook voor de kinderen is het feest! 
Voor hen staat om 16 uur een 
circusvoorstelling gepland.  
Kortom, heel wat redenen om af te 
zakken naar het Gemeentepark! 
Bovendien is de toegang gratis!  
Meer info: cultuur@wuustwezel.be, 
03 690 46 26 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Speelpleinen 

 

Het speelplein opent zijn deuren op dinsdag 2 juli. 

We zijn elke dinsdag, woensdag en donderdag open. Je hoeft hiervoor niet op voorhand in 

te schrijven. Op donderdag 11 juli donderdag 15 augustus zijn we gesloten. 

Op vrijdag gaan we op uitstap. Hiervoor moet je wel inschrijven. Dit kan via deze 

link: https://wuustwezel.ticketgang.eu/ 

Op dinsdag 27 augustus vindt de laatste speelpleindag plaats, onze bekende 

springkastelendag. 

mailto:cultuur@wuustwezel.be


   

Vrije Basisschool Sterbos, Nieuwsbrief 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Tot volgend schooljaar, 
meester Luc 

 

 

En nu genieten 
van de vakantie! 
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