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Alexander Pope (°1688 +1744) , een Engelse
dichter, schreef ooit: “Those move easiest
who have learned to dance.”
Zij die hebben leren dansen, bewegen als
vanzelf…

Alle kinderen van de lagere scholen van Wuustwezel, en dat zijn er 1592, hebben
vandaag deelgenomen aan de Scholenveldloop op de terreinen van de motorcross. Ze
hebben hun beste beentje(s) voorgezet en hieraan plezier beleefd.
Al enkele jaren is de Scholenveldloop geen wedstrijd meer. Samen bewegen is wat
telt.
Sommigen liepen als vanzelf, dansend, elegant. Anderen liepen alsof ze op een motor
zaten. Dit zou passen op de terreinen natuurlijk. Ze versnelden als ze supporters
zagen en vertraagden tien seconden later weer om op eigen tempo even verder te
lopen.
Onze kinderen zijn toch zo’n bewegende helden!
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We bewegen echt wel in onze school en niet alleen in de
lessen van juf Griet en meester Sven hoor…
Kinderen bewegen zich van hoek naar hoek in onze
kleuterklassen, gaan graag op uitstap om de zaken waarover ze
leren echt te zien. Vele foto’s zijn te bekijken op onze website.

Het derde leerjaar op wandel naar het kasteel
van Sterbos en naar de boerderij.

Het vierde, vijfde en zesde leerjaar naar ‘t
Kattegat. Het verkeer in ’t klein!

“Kijk juf een
regenboog!”
Alle kinderen
van het eerste
met open mond
en ogen vol
verwondering
voor het raam…

Het vierde leerjaar in de kapel van Deureind
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We bewegen
soms naar het verleden
om het heden kleur te
geven…
Net als een regenboog
die tijd en plaats verbindt…

Voor onze kleuters zijn we op zoek naar
broeken (liefst joggingbroekjes).
Je mag ze bezorgen aan onze juffen of op het
secretariaat.
DANKJULLIEALLEMAALWEL

Parkeren aan de school, zo min mogelijk aub!
Ik kreeg een reactie van een ouder op het
artikel in de vorige nieuwsbrief:
“Goed dat je dat toch even in de schijnwerpers
zet. Er zijn genoeg parkeerplaatsen aan de
Nieuwmoerse Steenweg en aan de kerk is er
zelfs een hele parking. Veiligheid in de
schoolomgeving betekent inderdaad zo weinig
mogelijk auto’s rond de schoolpoort. Echter
soms staan ze te dringen om een plaatske aan
het wijkhuis te vinden, ze staan zelfs bijna in het
bos.”
Dank hiervoor. Het gaat echt om de veiligheid van kinderen! (Meer te lezen in de vorige nieuwsbrief.)
Efkes bewegen vooraleer naar school of naar huis te gaan, efkes keuvelen, … is ach zó gezond!
Jeugdsternieuws…
Dankzij alle kindjes die zondag aanwezig waren
op onze startactiviteit weet nu iedereen
wie zijn of haar leiding is!
Kon je er toch niet bij zijn zondag check zeker onze facebookpagina en website
voor de groepsverdeling.
Dit weekend is er geen activiteit, maar zet zondag 6 oktober zeker al in jullie
agenda want dan staat de leiding weer klaar voor een te gekke
Jeugdsterzondag!
UPDATE: Jeugdster heeft een nieuw email adres, vanaf nu kan je ons
contacteren via info@jeugdsterwuustwezel.be (als je een mailtje stuurt naar
jeugdster@hotmail.com is de kans groot dat deze bij spam terechtkomt en we
dit dus niet zien).
Tot volgende week!
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Vormselnieuws
De kinderen van Sterbos mogen hun vormsel doen in onze kerk en dit gaat door op 25 april
2020 om 15.00u.
Wees niet ongerust, meer nieuws volgt nog!
Slag van Wuustwezel 1814
Voor meer info zie: https://www.slagvanwuustwezel1814.be/
Herdenkingsweekend 27, 28 en 29 september

De kinderen van het vierde, vijfde en
zesde leerjaar kregen bezoek van
een dame en een soldaat uit het
leger van Napoleon.
De kinderen werden even terug in
de tijd gekatapulteerd en kregen
verhalen te horen die we misschien
wel terug te zien krijgen tijdens het
herdenkingsweekend van de Slag
van Wuustwezel.
De kinderen zijn benieuwd naar het
weekend waar heel wat re-enactors
de tijd van 1814 terug laten keren in
Wuustwezel.
Allen daarheen!
Musique de la Garde Impériale
Dit muziekkorps werd in 1974 te
Waterloo opgericht om de
befaamde muziek ' de la Garde
Impériale' in herinnering te
houden. Deze groep is
inmiddels internationaal bekend
en trad reeds in meerdere
Europese landen, de USA en
Rusland op !
Ze waren reeds aanwezig te
Hoogstraten in 2014 en komen
graag terug naar onze regio.
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VOKAN

Op onderstaand adres vind je online-formulier:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSceM9ILLEx195O3pI8wTaH7BaFCdj2Rg39yF5v_TFOxc
gsBzA/viewform
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☆ Georgette en Coen zijn 50 jarig getrouwd.
Proficiat aan het gouden paar. (Coen zorgt, samen met
Frans, al heel wat jaren voor onze papiercontainer aan de
school!)

☆ Maandag 30 september is het verlofdag!
☆ Vrijdag 4 oktober is het internationale dag van de
leerkracht!

Volgende uitjes geprikt?
Zie nieuwsbrief 3 voor meer info over het
ontbijtbuffet van de parochie en het toneel van
Sterlicht.

.

☆ Sterlicht speelt toneel! Welkom allemaal!

☆ Parochiekern Sterbos nodigt iedereen uit op de parochiefeesten.
Woensdag 9 oktober: seniorennamiddag
Zondag 13 oktober: ontbijtbuffet.
Tot een volgende keer,
meester Luc
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