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Dit liedje werd
opgetekend uit de
mondelinge
overlevering rond
1851 in tijdschrift De
Navorscher (1e jrg,
1851). De
liedschrijver en de
datering van het
liedje zijn onbekend.

Sinterklaas komt in de adventstijd wanneer de eerste
kaars wordt aangestoken.
Het is een tijd van verwachten, uitkijken naar het
licht…
‘Sinterklaas’ en ‘verwachten’ …
Kinderen kijken uit wanneer de stoomboot aanmeert
aan de kaaien van Antwerpen en verder doorreist
naar Wuustwezel, naar de Lichtstoet.
’s Namiddags gekluisterd aan de televisie en ’s
avonds verzamelen aan ons gemeentehuis en met
ogen vol verbazing kijken naar Sinterklaas en zijn
zwarte pieten en nadien al die lichtjes in het donker.
En dan een eerste keer een schoen zetten met
daarin een tekening of een plakblad met wensen, ’s
morgens opstaan en een stukje Jeugdsterspeculaas
vinden…

Een mooi ‘Advents-Sinterklaas-liedje’…
Hoor de wind waait door de bomen

Hoor de wind waait door de bomen.
Hier in huis zelfs waait de wind.
Zou de goede Sint nog komen,
Nu hij ‘t weer zo lelijk vindt.
Nu hij ‘t weer zo lelijk vindt.
Ja, hij rijdt in donk’re nachten
Op zijn paardje, oh zo snel.
Als hij wist hoe zeer wij wachten,
Ja gewis, dan kwam hij wel.
Ja gewis, dan kwam hij wel!

Dankjewel leren zeggen…
Komt terug in onze adventsperiode op school…
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Zwarte Piet in het eerste leerjaar?
Sint en Piet zijn duidelijk op pad in Sterbos. De kinderen van het 1e weten er meer van.

Sinterklaas en Zwarte Piet komen naar onze school!

Op woensdag 4 december brengen
Sinterklaas en Zwarte Piet een bezoek aan
onze school.
Peuters en hun ouders natuurlijk,
die in Sterbos wonen of in de directe
omgeving,
zijn woensdag ook van harte welkom in de
refter om 11.30 uur.
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Papierslag volgende week zaterdag 7 december!

Volgende week zaterdag, 7 december, halen ouders onder
bezieling van onze Ouderraad papier op.
Ook al is de prijs laag, elk centje telt! We houden vol!
Wie nog kan komen helpen, is welkom! Koffiekoeken, een
verfrissend drankje en een toffe sfeer zullen er ook zijn!
We verzamelen aan de kerk om 9.00 uur.!

Onze reftermama’s even samen: “Een supergezellige namiddag!”
Een gezellig moment ergens in Wuustwezel in een koffiehuis met stralende reftermama’s:
Annelies Anthonissen, May Kenis, Anita Bresseleers, Marleen Quirijnen, Jeanne Leenaerts, Lucia Claessens, Chill
Van Looveren.
Hilde Van Dijck kon er jammer genoeg niet bij zijn.
Met zulke stralende gezichten zorgen zij tijdens de middagen ook voor onze kinderen!
DANKJEWEL voor het liefdevol zorgen!
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Advent in de kijker!
Een eerste hoopvolle kaars wordt aangestoken!

Enkele weetjes
➔

Het is fijn dat de schoolpoorten na het brengen van de
kinderen gesloten worden. Dank hiervoor!

➔

In het weekend gebruikt Jeugdster de verharde ruimte achter
hun lokalen om de activiteit van zondag voor te bereiden
en om er te spelen natuurlijk. Parkeren is niet toegelaten!

➔

Onze fluo-ouders Liesje en Tim hebben op vrijdag 22
november heel veel kinderen een jeton gegeven. Liesje en
Tim: “Bijna alle kinderen droegen een fluohesje of een
fluobag. Ook waren er kinderen die een fietshelm hadden!
De combinatie met “HELM OP FLUO TOP” werkt
uitstekend!”
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Stekelbees… Kinderen zijn hier graag!
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Het Stekelteam staat steeds klaar voor
onze kinderen en dat onze kinderen
genieten, is overduidelijk te zien op de
foto’s.
Dankjewel voor de inzet!

Onze WERELDWINKEL: Cadeaudagen 2019
Iedereen is van harte uitgenodigd door de
Wereldwinkelploeg van Wuustwezel op
haar cadeaudagen.
Kom op zaterdag 30 november of zondag
1 december zeker langs in het
Parochiecentrum De Ark
(Godelievezaal), Achter d’Hoven 63, in
Wuustwezel om een zuiders cadeau te
kiezen, of gewoon te genieten van een
glaasje wijn.
Je bent van harte welkom op zaterdag 30
november van 10 tot 21 uur en op
zondag 1 december van 10 tot 17 uur.
Tot dan!
Namens de ganse Wereldwinkelploeg

Zie WEZELOPDEFOTO: prachtige foto’s van de Lichtstoet en Sinterklaas
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Triple P
Dag Inge en Lotte, jullie werken bij Koraal. Wat
doet Koraal nu juist?
Koraal is een vzw die activiteiten voor jongeren
organiseert,
kinderopvang
en
ook
gezinsondersteuning. Wij werken bij de afdeling
Centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning.
Het CKG biedt ondersteuning aan gezinnen met
jonge kinderen die tijdelijk hulp nodig hebben bij de
zorg
voor
hun
kinderen
en
bij
het
opvoeden. Samen zoeken we naar oplossingen en
mogelijkheden om de opvoedingssituatie te
versterken. Een van de manieren waarop we hulp
bieden is met Triple P.
Wat is Triple P?
Triple P staat voor Positive Parenting Programme, positief ouderschap dus. We bieden het aan in de vorm
van een groepsgerichte training. In die training krijg je als ouder heel wat concrete tips om te komen tot een
positieve aanpak.
We kijken hoe je het contact met je kind kan verbeteren, hoe je zijn of haar ontwikkeling kan stimuleren en
ook hoe je kan omgaan met moeilijkere situaties.
Voor wie is de cursus bedoeld?
Voor alle ouders met kinderen van 2 tot 12 jaar, die willen stilstaan bij hun manier van opvoeden. Elke ouder
zit wel eens met vragen, want kinderen worden niet met een handleiding geboren. Kleine veranderingen in
je aanpak kunnen opvoeden gemakkelijker en plezierigere maken.
Kunnen mensen die cursus ook in Wuustwezel volgen?
Ja, dat kan !
De cursus bestaat uit een aantal groepsbijeenkomsten. Die gaan door op 14, 21 en 28 januari 2020, 4 en
11 februari 2020 en een afsluitende bijeenkomst op 10 maart 2020. We komen telkens samen van 19.00 u
tot 21.00 u in GC Blommaert.
Waar mogen ze zich dan aanmelden?
We vragen om telefonisch contact met ons op te nemen via GCK Horst op het nummer
03 658 51 72
Je mag vragen naar Inge Breugelmans of Lotte Verelst.
Hoeveel kost dat?
De cursusreeks kost € 25 per gezin. Dus als je als koppel deelneemt, blijft het € 25.

Jeugdsternieuws…
Hey lieve Jeugdsterkids!
Hey lieve Jeugdsterkids!
Deze week spijtig genoeg geen activiteit, maar wij zien jullie terug op 15/12!

Groetjes de Jeugdsterleiding
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Ouderraad en instagram
We omarmen verschillende mediakanalen! Schitterend!

Vrije Basisschool Sterbos, Nieuwsbrief

OPZOEK NAAR EEN ORIGINEEL EINDEJAARSGESCHENK?
Jong MusicalTalent Kempen presenteert in samenwerking met het
Gemeentebestuur Wuustwezel ‘ALLEEN OP DE WERELD, DE
MUSICAL, een productie ten voordele van SPECTRUM, goed doel
van de Warmste Week.
Alleen op de wereld, de musical, is een familiemusical voor kinderen
vanaf 6 jaar met een aangrijpend verhaal, gebracht door een jonge
talentvolle cast, waaronder verschillende acteurs uit de vorige
Ketnetmusicals. Een ideaal eindejaarsgeschenk! Kom samen met
familie en vrienden genieten van een wervelend spektakel en steun de
Warmste Week! VOOR DE SNELLE BESLISSERS: Koop uw tickets
voor 30/11/2019, gebruik de actiecode ‘KADANS19’ en krijg 10%
korting per ticket!!
Remi is een vondeling die jarenlang wordt opgevoed door moeder
Barberin. Nadat hij verkocht wordt aan Vitalis, trekt hij de wijde wereld
in en beleeft de meest waanzinnige avonturen. Maar één vraag blijft
hem al die tijd bezighouden: waar kom ik eigenlijk vandaan?
Een spannend en ontroerend verhaal over op je eigen benen staan
over vriendschap en in jezelf geloven
over afscheid nemen, maar nooit echt alleen zijn.
Deze musical is geschreven door Jos Dom (naar Hector Malot) en van
muziek voorzien door Stefan Van Guyse. De regie is in handen van
Bart Melis, vocal coaching Sander Le Roy en de choreografie wordt
verzorgd door Fiona Vanbleu.
Voorstellingen in GC Kadans Wuustwezel op:
•
•
•
•
•

Donderdag 26 december 2019
Vrijdag 27 december 2019
Zaterdag 28 december 2019
Zondag 29 december 2019
Maandag 30 december 2019

om 19u30 (Première)
om 15u00 – 19u30
om 15u00 – 19u30
om 15u00 – 19u30
om 15u00 – 19u30

Duur van de voorstelling: 2u30, pauze inbegrepen.
Ticketprijs: 28 euro, exclusief 1,50 euro reservatiekosten. Tickets worden uitsluitend verkocht via Event-ticket.
Info & Reservaties: www.alleenopdewereld.be

Groetjes en tot een volgende keer!
Meester Luc
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