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Vandaag hebben we onze eerste schoolbel nog eens laten klinken.
Even stil staan, mag best wel.
We razen dikwijls zo snel door het wonderlijke leven die we vrij vaak zo kritisch benaderen.
We beseffen soms te weinig hoe goed het is om hier te mogen leren en leven.
De Verenigde Naties hebben in 2015 een reeks van duurzame ontwikkelingsdoelstellingen voor de hele wereld
geformuleerd. Het zijn 17 uitdagingen, wereldwijd…
Doelstelling 4 gaat over onderwijs. Het is belangrijk dat kinderen naar school kunnen gaan. Echter, het onderwijs moet
ook goed en kwaliteitsvol zijn.
Als ik kijk naar de scholen van Wuustwezel dan mogen we fier zijn dat samen die verantwoordelijkheid wordt genomen
door álle scholen, het gemeentebestuur, onze leerkrachten, de ouders en natuurlijk onze kinderen!
Het is die gezamenlijke en onderlinge verbondenheid die kansen geven aan alle kinderen om naar school te kunnen
gaan én om onderwijs te mogen genieten van deskundige juffen en meesters!
Hier op Sterbos zijn we écht wel gered door die bel!
Hier kunnen helden groeien!
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Hector Berlioz in onze school… Op bezoek in het vierde, vijfde en zesde leerjaar…
Hector Berlioz, geboren begin 19e eeuw, kreeg als kind een strenge opvoeding van
zijn vader die dokter van mensen en dieren, was.
Als vader van een zeer gevoelig kind wilde hij dat Hector even rationeel zou denken
als hij. Ook dokter worden was vaders
droom voor zijn zoon. Maar Hector
stribbelde tegen.
Hector hoorde altijd muziek, ritme,
klanken en dat via zijn gevoelige
snaren die zijn omgeving
interpreteerde en in muziek vertaalde.
Het was zijn begrijpen en aanvoelen
van de werkelijkheid.
De vader van Hector was zeer
bezorgd. Hij wilde hem beschermen
tegen ziektes, immers in die tijd
stierven heel wat kinderen aan wat in onze tijd ‘kleinigheidjes’ zouden zijn.
‘Antibiotica’ bestond nog niet. En als dokter wordt je gek als je geen treffend
tegenantwoord kunt bieden op dingen die je niet wetenschappelijk kan verklaren. De
‘Kerk’ speelde hier graag op in. Straffen van God…
Hector groeide op in een romantische tijd in de muziek… Hij was steeds op zoek naar een juiste partner. Zijn Symfonie
Fantastique was geschreven voor een van zijn vele liefdes.
De kinderen van het vierde, vijfde en zesde leerjaar mochten, onder begeleiding van een docente van het Antwerps Symfonisch
Orkest, Ann Weyenberg, op het terugkerend thema zingend improviseren en nog veel meer. Zonder het echt te weten, werden ze
ingewijd in de klassieke muziek… Muziek van Hector Berlioz…
Kinderen mochten ook opdrachten uitvoeren: zichzelf
voorstellen - muziek maken met stokjes - bewegen op muziek tekeningen maken op muziek (gevoelens tekenen met prent en
kleuren) - musiceren met muziekinstrumenten.
Op vrijdag 18 oktober trekken de kinderen van 4-5-6 naar
Antwerpen. Tijdens de voormiddag bezoeken ze met een gids
de Zoo en tijdens de namiddag kijken ze in de Elisabethzaal
naar het Antwerps Symfonisch Orkest. Drie toneelspelers
brengen dan ook het verhaal van Hector.
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Voor onze kleuters zijn we op zoek naar
broeken (liefst joggingbroekjes).
Je mag ze bezorgen aan onze juffen of op het
secretariaat.
DANKJULLIEWELALLEMAAL !
Jeugdsternieuws…
JOEPIE, zondag is het weer activiteit!
Alle minners zijn welkom vanaf 13u met € 1,5 en (warme) speelkleren (die tegen de regen
kunnen) zodat we om 13u30 zeker kunnen beginnen en mogen om 16u30 terug opgehaald
worden.
Verder kijken we al uit naar onze quiz op vrijdag 25 oktober in de sporthal van Sterbos (die
ondertussen al tamelijk vol begint te zitten) dus als je er nog bij wil zijn schrijf je zeker in
op onze website: http://jeugdster.weebly.com/quiz.html.
Tot zondag!
Jeugdster

Stekelbees

Beste ouders,
Het is goed dat u dit leest,
Want op vrijdag namiddag 18/10 is het ons personeelsfeest!
Stekelbees zal dus uitzonderlijk gesloten zijn op vrijdag 18/10 in de
namiddag. In de ochtend zijn we gewoon geopend.

Alvast bedankt voor uw begrip!
Het Stekelbees-team.
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Den hof na het oogsten…
Het oogsten is echt wel voorbij en toch moet er
nog iets met het hofke gebeuren.
Onze tuiniers kregen een zakje
bladrammenaszaadjes van Frans.
Van groenbemesting hebben ze dus ook kaas
gegeten!

Opendeurdag brandweer
6 oktober van 11u tot 20u
Kinderanimatie / Demonstraties / Eten en drinken /
Static show

Slag van Wuustwezel 1814
Magnifiek weekend! Schitterende organisatie! Met dank aan Ron Van Dijk, een oudleerling van
Sterbos!

Heel het evenement was
rechtstreeks verbonden aan het
goede doel: vzw
Kinderkankerfonds UZ Gent.
Ron: “Omdat zij ook een
geschiedenis verdienen!”
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Volgende uitjes geprikt?
Zie nieuwsbrief 3 voor meer info over het ontbijtbuffet van de
parochie en het toneel van Sterlicht.
Zie nieuwsbrief 4 voor meer info over de infoavond van VOKAN.

☆ VOKAN

☆ 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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