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Wat een helden die te voet of met de fiets naar school
komen!

Er zijn natuurlijk ook helden die wat verder van de school wonen en die deze dag een
beetje dichter bij de school werden gebracht om dan toch fietsend de strapdag te kunnen
beleven.
400000 kinderen uit 1500 scholen doen jaarlijks mee met de actie. Alle scholen van
Wuustwezel natuurlijk ook! Het is echt tof om netoverschrijdend aan zulke acties deel te
nemen. Volgende week organiseren we ook samen onze jaarlijkse scholenveldloop (zie
verder in de nieuwsbrief)!
Duurzaam verplaatsen is goed, gezond voor onszelf en voor het milieu, en vooral leuk.
Kinderen bewegen immers zo graag en in de auto zitten vinden ze maar niks!
Duurzaam woon-schoolverkeer heeft alleen maar voordelen:
minder chaos aan de schoolpoort;
goed voor het milieu;
minder wagens in de schoolomgeving verbetert de luchtkwaliteit en verhoogt de
veiligheid;
goed voor de gezondheid;
bevordert sociaal contact en zelfontplooiing.
Strappen (trappen en stappen) voor een gezonde
woon- en schoolomgeving!
Wij doen altijd mee!
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Zaterdag 15 september: onze eerste geslaagde papierslag.

Volgende papierslag:

Zaterdag
7 december 2019

aan de helpers en aan de mensen die het papier op de stoep in
dozen hebben gezet. Papier is zeer graag opgehaald, containers
zijn gevuld. Een eerste succes !

Dag van de sportclub

De voorbije woensdag was het ‘de dag van de sportclub’.
Onze leerlingen en kleuters maakten dankbaar gebruik van de mogelijkheid om eens in de outfit van
hun eigenste sport naar school te komen.
Voetballers (natuurlijk), basketballers, hockey-spelers, amazones (zonder paard), BMX-ers (pas een
nieuwe club in Wuustwezel), turnsters en danseressen (De Knappe Durvers hé), hier en daar een
judoka, tennisspelers en -speelsters (TC Molenheide),… ze waren er allemaal…
In de klas waren er velen die iets wilden vertellen over hun sportdiscipline. Echte ambassadeurs van
hun sport waren dat.
Ochtendgymnastiek van Samson en Gert en ook het liedje van FC De Kampioenen galmden luid door
de muziekboxen tijdens de speeltijd.
Kampioen zijn is plezant…
Groetjes van meester Sven!
De sportdienst van onze gemeente heeft speciaal voor deze dag een sportdagboek ontworpen. Het plakboekje kan je vinden op
de website van onze gemeente. Kinderen die het sportdagboek in elkaar puzzelen en helemaal kunnen invullen mogen dit komen
laten zien aan de balie in het gemeentehuis. Er staat een grabbelton waar je een leuke prijs uit mag kiezen.
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Parkeren aan de school, zo min mogelijk aub!
Gelukkig vinden vele ouders een parkeerplaats aan de Nieuwmoerse Steenweg of op de parking
aan onze kerk. Zeer fijn dat ouders (grootouders) hierin consequent zijn.
We raden parkeren in de onmiddellijke schoolomgeving af omwille van het gevaar voor onze fietsers
en voetgangers! Een ongeval gebeurt immers zo snel. Fietsers en voetgangers zijn zo kwetsbaar. Niet
voor niets dat we fluohesjes en fietshelmen promoten in de school en dat ouders van de Ouderraad dit
jaarlijks inzetten als belangrijk actiepunt!
Er zijn maar enkele parkeerplaatsen aan de school.
Die zie ik graag gereserveerd voor ouders die kinderen brengen die gekwetst zijn of die dingen moeten
meebrengen voor een spreekbeurt (voorbeelden: gebroken been van een dochter, extra materiaal dat
nodig is in de klas).
Enkele dingen:
☆ Het is reeds gebeurd dat iemand zeer dringend en dwingend weg moest met de auto van de
parking van de leerkrachten achter de jeugdsterlokalen, en dat niet mogelijk was omdat er
dubbel was geparkeerd aan het wijkhuis en dit reeds rond 15.15 uur (dubbelparkeren = ook de
auto parkeren op niet gemarkeerde parkeerplaatsen zodat er geen doorgang is voor eventueel
een brandweerwagen enz.).
☆ Parkeren aan de papiercontainer mag ook niet. Hier zijn in het verleden reeds boetes voor
uitgeschreven door de politie.
☆ Parkeren aan de kant van de schoolstraat (Molenheide) is ook niet toegelaten.
Scholenveldloop vrijdag 27 september
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SUPPORTERS, ALLEN OP POST
Vrijdag 27 september gaat de scholenveldloop door op de terreinen van de motorcross in Sterbos.
Jawel, vlakbij ons scholeke.
Hopelijk mogen we zoals elk jaar weer vele supporters verwelkomen om onze atleten vooruit te
stuwen.
En we zijn in topvorm hoor! Dat zag meester Sven al meteen toen we gingen oefenen in het bos.
Dit zijn de starturen:
1e leerjaar; 9.45u
2e leerjaar; 10.20u
3e leerjaar; 10.55u
4e leerjaar; 11.40u
5e leerjaar; 12.45u
6e leerjaar; 13.40u
Zoals jullie vast nog wel weten is de scholenveldloop geen wedstrijd meer. De kinderen lopen 20 (1e
en 2e), 30 (3e en 4e) en 40 minuten (5e en 6e).
Parkeren
Er is parking voorzien voor auto’s op het grote grasveld tussen de Molenbergen en de terreinen van
de motorcross. Inrijden doe je via Wolkenvenweg/Molenstraat. Je rijdt het bos in via TC Molenheide
(tennisclub) en komt zo vanzelf aan de parking. Uitrijden doe je via de Koekoeksdreef.
Parkeren kan natuurlijk ook aan de kerk van Sterbos.
Via de Baan geraak je niet met de auto aan de motorcross. Die ingang is vrijgelaten voor fietsers en
voetgangers.
Fietsers kunnen op drie verschillende fietsparkings parkeren.
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Slag van Wuustwezel 1814
Voor meer info zie: https://www.slagvanwuustwezel1814.be/
Herdenkingsweekend 27, 28 en 29 september

Op de foto zie je Ron Van Dijk, oudleerling van onze school en organisator.
Kinderen van het vijfde en zesde leerjaar krijgen volgende week vrijdag bezoek:
“Op vrijdag 27 september zullen de deelnemende scholen van Wuustwezel bezocht worden door
Napoleontische re-enactors in historische kledij waar zij een geschiedenisles verzorgen. Het educatief luik is
een bijzonder belangrijk onderdeel van dit herdenkingsweekend.
Uit eerdere ervaringen in binnen- en buitenland weten we dat dit zowel door de leerlingen als de leerkrachten
bijzonder goed gesmaakt wordt.
Het geeft de kinderen van de talrijke scholen in de gemeente Wuustwezel een levendige kijk op iets wat voor
hen 'hier heel lang geleden is gebeurd' !
De boodschap die de re-enactors hierbij uitdragen is niet deze van 'romantiek en oorlog', maar eerder 'beter
een soldaatje te spelen, dan er één te zijn....' Een duidelijke en niet mis te begrijpen vredesboodschap met
een interessante knipoog naar het plaatselijk verleden.”
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Sterlicht speelt toneel! WELKOM allemaal!
Op het eerste zicht hebben komkommers, sleutelgaten en tandenborstels niet veel met elkaar gemeen.
Maar toch...
Kom kijken naar dit komisch blijspel van Carl Slotboom, voor u opgevoerd door Toneelkring Sterlicht.

Op de planken:
Dieter Jacobs,
Clara Ferrari,
Dirk Anthonissen,
Noëlla Van der Linden,
Evy De Bruyn,
Lowie Anthonissen,
Bo Anthonissen,
Danielle Schijn

Parochiekern Sterbos nodigt iedereen uit op de parochiefeesten. Zie achteraan.

Tot een volgende keer,
meester Luc
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Parochiekern Sterbos nodigt u uit op haar Parochiefeesten
Woensdag, 9 oktober 2019:

“Seniorennamiddag in refter school Sterbos"
Vanaf 13.00 u. in de refter van de school gezellig buurten, gezelschapspelen of een potje
kaarten, een tombola en een fijne broodmaaltijd.
Deze namiddag staat open voor alle senioren
Leden van OKRA konden inschrijven via de wijkverantwoordelijken.
Wie geen lid is van OKRA kan inschrijven tot vrijdag 4 oktober op één van onze parochiesecretariaten. De
inschrijvingsprijs bedraagt 6 euro per persoon.
Wees welgekomen en hartelijk dank voor uw steun!

Zondag, 13 oktober 2019

“Heerlijk Ontbijtbuffet in refter School Sterbos”
Wat? een glaasje cava of fruitsap, een keuze aan broodjes en beleg, koffiekoek, vers fruit, ...
Koffie en thee a volonté
Prijs? 15 euro voor volwassenen; kinderen: 7 euro.
Hoe? Inschrijvingsstrook bezorgen tot en met maandag 7 oktober
- in de brievenbus van de pastorij te Sterbos (St. Godelievestraat 13)
-via e-mail: parochie.sterbos@telenet.be;
Alvast smakelijk!
Wil u, behalve met een gevulde maag, ook met een tombolaprijs naar huis gaan, moet u er beslist enkele
tombolaloten kopen.
De parochiekern Sterbos dankt u hartelijk voor uw steun.

INSCHRIJVINGSSTROOK VOOR SENIORENNAMIDDAG WOENSDAG 9 OKTOBER 2019
NAAM: …………………………………………………………………………..
ADRES: …………………………………………………………………………
Schrijft zich met ….. personen in voor de 'Seniorennamiddag' op woensdag 10 oktober,
vanaf 13.00 u. in ‘Refter School Sterbos’.
Ik betaal hierbij 6 euro per persoon.

INSCHRIJVINGSSTROOK VOOR ONTBIJT OP ZONDAG 13 OKTOBER 2019
NAAM : …………………………………………………………………………
ADRES : …………………………………………………………………………
Schrijft zich in voor het ontbijtbuffet op zondag 14 oktober in 'refter School Sterbos' met
____ volwassenen = ____ euro

en ____ kinderen= ____ euro

Betalen doe je de dag zelf .
Wij komen : 0 tegen 9.00 u. - 0 tegen 10.30 u.
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