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Begin september daagde de Pantoffelheld ons uit!
“Doe iets SAMEN met een andere klas waar je nog nooit iets samen mee gedaan
hebt en breng dat tot een goed einde!”
Pantoffelheld twijfelde of er hier op Sterbos helden waren die daarin zouden
slagen. Weet je, hij was vroeger een superheld die niet samen kon werken.
Echter hier op Sterbos is er ontzettend fijn samengewerkt!
Pantoffelheld was blijkbaar heel tevreden. Als beloning prijk er nu een prachtige
gele ster aan de muur van onze school! Pantoffelheld zou zichzelf niet zijn als hij
niet weer een uitdaging voor ons had. Via een mysterieuze videoboodschap
daagt hij ons nu uit om met gans de school SAMEN iets te verwezenlijken. Een
haalbare opdracht voor onze kinderen???? Het is in elk geval een mooie
uitdaging.
FIJN toch!

Een eerste ster is binnen!

Een bewijs dat hier toch wel helden groeien.
Op naar die nieuwe uitdaging!
Wordt vervolgd…
Op de volgende pagina staan er enkele foto’s
die tonen dat de kinderen van onze school de
ster inderdaad en zonder twijfel daadwerkelijk
verdiend hebben!
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Het eerste en vijfde leerjaar…

Het tweede leerjaar A en de groene klas…

De oranje klas en het vierde leerjaar…

Het tweede leerjaar B en het zesde leerjaar…
De blauwe klas en het zesde leerjaar…

De rode klas en het derde leerjaar…

PROFICIAT
allemaal!
Dankjewel juffen en
meesters!
Dankjewel werkgroep!
Het tweede leerjaar en de gele klas… en Frans
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Helm op fluo top!
Op onze school moedigen wij het dragen van een fluohesje en/of een fluobag aan.
Zoals u weet, steunt onze ouderraad ons hier bij. Ze doen op onverwachte momenten controle en
belonen de kinderen die fluo dragen met een jeton. De klas die op het einde van een trimester de
meeste jetons heeft verzameld, verdient een klasbeloning. Bedankt ouderraad!
Naast de actie van de ouderraad hebben we ons dit jaar geregistreerd voor het initiatief ‘Helm op fluo
top’.
Het is een gratis verkeersproject waarmee we als school het dragen van een fietshelm en fluokledij
op een leuke manier willen aanmoedigen. Door fluo en/of een helm te dragen op weg naar school,
kunnen de kinderen stickers verzamelen en zo sparen voor leuke beloningen.
De actie loopt van na de herfstvakantie tot aan de krokusvakantie.
Hopelijk kunnen we onze kinderen op deze manier extra stimuleren voor het dragen van fluokleding
en een helm.
U kreeg deze week al een informatiefolder, maar als u meer wil weten kan u terecht op
www.helmopfluotop.be

Groetjes van juf Kathelijne!

Onze 17e Herfstwandeling staat hoogstwaarschijnlijk reeds met stip genoteerd in jullie agenda!

17e herfstwandeling

vrijdag 15 november 2019
Graag nodigen we familie en vrienden uit
om deel te nemen aan de 16e herfstwandeling.
Het belooft weerom een fijne editie te worden.
99% van de wandeling is in het bos!

VAN HARTE WELKOM!

De wandeling kadert in het thema van HIER GROEIEN HELDEN, het jaarthema van
onze school!
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Jeugdsternieuws…
Hey lieve kids,
Volgend weekend 3 november vieren we
Halloween op Jeugdster met de minners! Allemaal welkom vanaf 13u tot 16u30 en
als jullie willen, mogen jullie je verkleden hoor! 😃
Daarna kijken wij al uit naar de 17e Herfstwandeling van jullie en ook nog altijd
onze school, waar +14 overheerlijke wafels verkoopt (tennis) en de leiding lekker
warme chocomelk en jenevertjes voor de mama's en papa's (tennis en sporthal).
Tot dan!
De Jeugdsterleiding!

Dansen woensdagnamiddag…
Met z'n elven deden we mee aan de danshappening in de sporthal van Achterbroek. Het was best
pittig, maar ook heel erg leuk.
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Dankjewel om deel te nemen aan onze KLEDINGINZAMELING…

KINDERTOPDAG
Dinsdag was het een TOPDAG voor onze
kinderen.
Alle kleuters en kinderen van de lagere school
mochten uit verschillende activiteiten kiezen.
De nadruk lag om samen dingen doen!
Relaxatie, gezelschapsspellen, bouwen,
constructiespelletjes, dominoparcours maken,
groepscollage maken, elkaar schminken,
pleinspelen, smartgames, knutselen en
schilderen enz.
Hiernaast: een herfstmandala allemaal met
herfstmateriaal!
Autozitjes en natuurlijk de gordel!

Vervoer van kinderen door ouders naar een bestemming voor
een klasactiviteit:
Alle kinderen dragen een gordel.
Kinderen < 1,35 m die vooraan in auto zitten, moeten in een
kinderzitje. Kinderzitjes zijn beschikbaar in school.
Aanvulling: ook op de achterbank wordt het sterk aangeraden
kinderzitjes te plaatsen voor kinderen <1,35 m, echter dit is
geen wettelijke verplichting.
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Evacuatieoefening
Voorbije woensdag hoorden we in heel de school een schel alarm klinken.
Geen paniek! Het was evacuatieoefening.
Alle kinderen, juffen en meesters vertrokken rustig naar de verzamelplaats aan het bosje.
Mocht er ooit eens iets ernstig gebeuren dan zijn we allemaal voorbereid!
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Straks is het Allerheiligen en Allerzielen.
We staan dan stil en worden stiller als we mensen die we zo graag zien, hier
niet meer zijn en toch voor altijd zo dicht bij ons willen voelen…
We staan stil bij sommige graven, bij het urnenveld op het kerkhof…
We gaan zitten als we naar foto’s kijken in een fotoboek, een brief opnieuw
lezen, we dansen in ons hoofd op een mooi muziekje, een beeldje…
Stilstaan en herinneringen die naar boven borrelen, verdergaan en
verderbladeren met de herinneringen naar wat nog toekomt op onze weg.
In stilte stilstaan…
De natuur geeft ons een boodschap. Ze legt een grijswitte mist over het
loslaten...
Typisch voor de herfst.
Bomen laten hun bladeren los om terug te kunnen leven in de lente.
Bladeren worden terug één met de aarde.
Dwarrelend druppelend
als vertraagde zwevende regendruppels.
Zo vallen bladeren. Zo laten bomen hun bladeren los.
Dwarrelend druppelt het verleden met alle verhalen van vroeger leven terug
naar beneden, terug naar het heden.
Alles blijft nog zo dichtbij, alsof we sommige mensen bijna echt terug kunnen
horen en voelen.
’t Doet dan terug pijn, dat loslaten…
En misschien toch ook een glimlach, uit dankbaarheid…

Een fijne
herfstvakantie
allemaal !

Tot een volgende keer,
meester Luc
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