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Op maandag 11 november hebben vele 
mensen verlof. Waarom? Dan herdenken we 
het einde van de Eerste Wereldoorlog…  
 
Op 11 november 1918 kwam er officieel een eind 
aan de Groote Oorlog. In een bos bij het Franse 
stadje Compiègne, ongeveer tachtig kilometer 
ten noorden van Parijs, werd die dag om de 
wapenstilstand gesloten. In Compiègne staat 
vandaag de dag een replica van de historische 
treinwagon. De originele wagon werd in de zomer 
van 1940 naar Berlijn overgebracht. Kort voor het 
eind van de Tweede Wereldoorlog werd hij in brand 
gestoken. 
De ondertekening vond overigens plaats om 5 uur ‘s 
nachts terwijl bepaald was dat de wapenstilstand om 
11 uur in ging. Na de ondertekening werd er dus nog 
enkele uren gevochten. Om twee minuten voor elf 
sneuvelde bij Mons de Canadese soldaat Price. Hij 
wordt gezien als het laatste slachtoffer van de 
Eerste Wereldoorlog die in totaal aan meer dan 10 
miljoen mensen het leven kostte. 
 

Herinneren jullie de herdenking nog van 11 
november 2018 in onze gemeente? Misschien dat 
onderstaande foto een beetje helpt. 
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 11.11.11 

 
11.11.11 vecht tegen onrecht in de wereld. Ze doen dit 
niet alleen. Als koepel van de Vlaamse Noord-
Zuidbeweging bundelen we de krachten van tientallen 
organisaties, tienduizenden vrijwilligers en partners 
wereldwijd. 
Samen vechten ze voor duurzame verandering. Want 
iedereen verdient dezelfde basisrechten. 
Meer informatie? -> https://www.11.be/M 

 
 Het Grootouderfeest 
  
Volgende week vrijdag, 15 november 2019, is het grootouderfeest. Alle grootouders 
en overgrootouders worden hier hartelijk op uitgenodigd want het is fijn feest speciaal 
voor hen.  
Het grootouderfeest zal doorgaan in onze sporthal.  
De deuren gaan open om 8.45 uur en we starten met het optreden om 9.30 uur. Het 
einde wordt verwacht rond 11.00 uur. 
 
De voorbereiding is volop aan de gang. 
Onze kleuters en juffen knutselen erop los, toneeltje wordt geoefend, … 
 

Na het optreden mogen jullie nog een kijkje nemen in de klas van je kleinkind.  De grootouders die het wensen mogen 
hun kleinkind mee naar huis nemen. 
 

 Helm op fluo top!  
 

We zijn gestart met dit verkeersproject en we zien dat kinderen 
ongelooflijk gemotiveerd zijn om beloond te worden met stickers 
als ze een fluohesje en een helm dragen.  
Leerlingen van het vijfde vertelden:  
“We doen het voor de veiligheid. Maar ook om gratis naar de 
ZOO of Planckendael te mogen gaan. Mama of papa moeten dan 
nog wel betalen.” 
“Met onze klasposter gaan we ook aan de slag. Als die vol is 
mogen we met de klas ook iets gaan doen, ja toch?” 

 
 

Het is een gratis verkeersproject waarmee we als school het dragen 
van een fietshelm en fluokledij op een leuke manier willen 
aanmoedigen. De actie loopt van na de herfstvakantie tot aan de 
krokusvakantie.  
 

https://www.google.nl/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fcomps.canstockphoto.nl%2Fgrootouders-kinderen-karakters-tekening_csp44567490.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.canstockphoto.nl%2Fgrootouders-kinderen-karakters-44567490.html&docid=w1TKWnMd2FqjSM&tbnid=el7_FyGiF2GyiM%3A&vet=10ahUKEwjQmd6EmdrlAhWB_KQKHfLOBOMQMwhtKBcwFw..i&w=450&h=397&hl=nl&bih=591&biw=1242&q=grootouders&ved=0ahUKEwjQmd6EmdrlAhWB_KQKHfLOBOMQMwhtKBcwFw&iact=mrc&uact=8
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 Het EILANDENSPEL 
Alle scholen van Wuustwezel vinden zichtbaar zijn in het verkeer zeer belangrijk. De kinderen van derde en vierde 
leerjaar deden dit jaar ook weer mee aan het project: zichtbaarheid in deze donkere dagen… 
 
Hieronder een kort verslagje van Luka, René, Len en Lowie van het derde leerjaar. 
 
“We reden naar een land waar het pikkedonker was. We kregen een zaklamp, een blaadje 
en een pen. 
Het was een land met allemaal eilanden. Er was een eiland met borden en een eiland met 
poppen en een eiland met nummerplaten en een eiland met een fiets. We schenen met de 
zaklamp op de eilanden. 
We konden dan vanalles zien! 
Alles waar reflectoren op zaten, zagen we. 
De verkeersborden zagen we gemakkelijk, ook precies vliegende fluohesjes maar dit was 
niet echt natuurlijk. 
Een Z-nummerplaat is van een garagist. Als mensen die zien en ze staan in pan mogen ze 
die auto tegenhouden. 

Zien en gezien worden was de zin die we met reflecterende woorden op borden 

konden vormen. 
Altijd met fluo naar school. Ook als je met de auto komt. Want de weg van de auto naar school kan ook gevaarlijk zijn. 
We doen dit niet om de spaarkaart vol te hebben maar voor de veiligheid.”  
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VAN HARTE WELKOM! 
We hopen dat de weergoden goedgemutst zijn... 
Indien niet, jullie zullen verwend worden hoor! 

 

Niet vergeten mee te brengen en aan te doen: 

of  

Inschrijving: 
Achteraan in de nieuwsbrief is er nog een inschrijvingsformulier te vinden. Inschrijven kan nog tot 12 november! 

17e herfstwandeling  

vrijdag 15 november 2019 
 

Graag nodigen we familie en vrienden uit  
om deel te nemen aan de 17e 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! 

 

 

 

 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=8bb2OJFJPdmqHM&tbnid=2rVOchmUHVeRBM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.degekraakteloods.nl/product_info.php?products_id%3D189&ei=8IhpUt62IuWR0QXsnoHYCQ&psig=AFQjCNFjXTPQJAkpfxgGvhdhNNeZz1f1Pw&ust=1382734280679202
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 Vormselnieuws 
 
 

Het nieuwe werkjaar van de vormselcatechese is reeds ingezet. Dit 
gebeurde op zaterdag 12 oktober, eerst met een activiteit in de school en 
daarna met een viering in de kerk van Sterbos.  Daar had de naamopgave 
plaats.  We tellen dit jaar 21 vormelingen, allemaal kinderen die school 
lopen in Sterbos.   
Ons jaarthema is ‘samen onderweg’.  We gaan een heel werkjaar samen 
op stap naar die grote dag : het vormsel.  We vieren dat samen op 
zaterdag 25 april om 15 uur in de kerk van Sterbos. 
Volgende week woensdag heeft onze tweede activiteit plaats.  Dan gaan 
we op bezoek in het dagcentrum ‘de Oever’ in Gooreind.  De vormelingen 
kregen hiervoor al een uitnodiging in hun mailbox. 
 

 

 Dankjewel… 
We kregen nieuwe basketbalringen en schors van de gemeente. Een nieuw speeltoestel van onze Ouderraad. Ringen 
om in te gooien of te voetballen (heeft Frans gemaakt trouwens)… De schors wordt zaterdag door leden van onze 
Ouderraad overal onder de speeltoestellen gereden. 
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 Onze ‘tuinkinderen’ waren tijdens de vakantie ook in school… 
De tuin hebben ze een beetje uitgebreid. Ze komen enkel nog wat afsluiting tekort. Gegarandeerd dat ze hiervoor een 
oplossing gaan vinden. 
Natuurlijk kregen ze ook wat hulp om hun tuingerief netjes onder een afdak te hangen. Frans ziet dit zo graag 
gebeuren.  
 

 
 

 Oudercontacten 
 

De oudercontacten zijn gestart. Onze juffen en meesters 
bereiden deze gesprekken nauwgezet voor en willen 
jullie uitgebreid informeren over het leven en leren in 
hun klasgroep, in onze school. Ze zijn natuurlijk ook een 
luisterend oor! 
We stellen het zeer op prijs dat iedereen hiervoor tijd 
vindt en maakt.  
 

 

 Sterboskermis… 
 

 
Als kind keek ik droomde ik al dagen op voorhand van de kermis 
hier aan de kerk. Dat was ook niet zo moeilijk voor mij want ik 
woonde midden in de kermis en zag alles opbouwen. Een 
paardenmolen, botsauto’s, een schietkraam, een 
smoutebollenkraam, … 
Jammer dat dit zo stil is weggedeemsterd.  
 
Gelukkig heeft Jeugdster de draad opgenomen en organiseren 
zij een kermis maar dit op een andere datum. Tof. 
Echter dromen er mensen om in Sterbos samen kermis te 
houden en willen we tradities weer nieuw leven inblazen. 
Hopelijk lukt dit. 
 
Mensen die hierover ook dromen zijn welkom op zondag 15 
december in het personeelslokaal van de school! 
 
 
 
 
 

https://www.pinterest.ie/pin/372532200410110175/
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 voorwerpen… 

Gouden TIP 
 
Als we de naam van de kinderen op een doosje, een fles, een 
brooddoos vinden, kunnen we alles gemakkelijk terugbezorgen. 
 

Ook op een lipje in een jas, trui, T-shirt, … kan een naam 
geschreven worden…  
 

 

 Sinterklaasmail of is het van Zwarte Piet? 
 
Beste  kinderen 

en ook meesters en juffen, ouders en grootouders, meters en peters, alle vriendinnen en 

vrienden van de kinderen. 

 

Jullie weten dat ik jarig ben op 6 december.  

(Hoe ouder ik word, hoe vaker ik tijdens mijn ochtendgebed vraag aan de Goede Vader 

om een gezonde gezondheid voor mijn dierbaren en ook wel voor mezelf.)  

 

Als alles goed gaat, meezit, ik de nodige rust neem, enzoverder, zou ik 

graag op woensdag 28 november in de voormiddag 
even willen langskomen naar ’t scholeke van Sterbos. 

Elk jaar opnieuw, geniet ik van de liederen en de optredens van de 

kinderen van het zesde leerjaar die feestelijke en verrassende 

toneeltjes voor me maken, de optredens van de kinderen van de 

verschillende klassen, het lekker tasje koffie, enz.  

 

Om 12.00 uur ga ik even naar de refter. Daar zie ik dan 

jullie peuters die nog niet naar school gaan.  

Trouwens, ik hoor ook altijd graag de ouders zingen. 

Het is altijd leuk op Sterbos! 

 

Groetjes, 

Sinterklaas 

 

(Ook de groetjes van mezelf, 

Zwarte Piet) 

 
In volgend filmpje gaan twee Zwarte Pieten nakijken of het dak van het gemeentehuis wel in orde is voor de intrede. 
Misschien wel leuk om ook aan de kinderen van jullie school te tonen.  
 
https://www.youtube.com/watch?v=OgdSUqZLZRE&t=3s 

https://www.youtube.com/watch?v=OgdSUqZLZRE&t=3s
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi2stvh8-neAhVDyoUKHUV6CE0QjRx6BAgBEAU&url=https://www.bloggen.be/boerinzondernaam/archief.php?ID%3D2384702&psig=AOvVaw3rfCnnZwtLkGV8lAFqdaNW&ust=1543041341605164
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiUwcOjuYDeAhVJsqQKHR3VA2QQjRx6BAgBEAU&url=https://www.ttv-skf.nl/gevonden-voorwerpen-4/&psig=AOvVaw2GEZCVQdE9oGKJjDK16iX5&ust=1539417990392932
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 Op stap naar het secundair onderwijs 
 

 

 

 

  



   

Vrije Basisschool Sterbos, Nieuwsbrief 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tot een volgende keer, 
meester Luc 

 
Op de volgende pagina vinden jullie een inschrijvingsformulier voor de herfstwandeling. Tot dan! 



   

Vrije Basisschool Sterbos, Nieuwsbrief 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graag nodigen we jullie, familie en vrienden uit 
op onze 17e herfstwandeling. 

 
Van 18.00 uur tot 20.00 uur kan je aan de sporthal vertrekken voor de 17e Herfstwandeling door een stukje van ons 
mooie Sterbos, helemaal door de bossen...  
Onderweg worden er activiteiten voorzien op 2 niveaus: voor kinderen en voor volwassenen. Uit de oplossingen 
worden er twee gelukkigen (kind en volwassene) geloot die een geschenk krijgen, geschonken door de Tuin Van Eden, 
en dit om 21.30 uur. 
Tijdens de wandeling kan iedereen zich opwarmen bij een tas warme, lekkere soep.  
Jeugdster zorgt onderweg voor een hartverwarmend ontvangst met jenever, chocomelk en een versnapering.  
Na de wandeling kan iedereen genieten van een lekkere appelbol, worstenbrood, fruitvlaaike of hotdog in de sporthal. 
Een lekkere kop koffie, een frisdrank of een frisse pint zijn daarbij natuurlijk ook te verkrijgen.  
 

Om alles tijdig te kunnen bestellen, vragen we in te schrijven met onderstaande strook. De inschrijvingsstrook wordt 
ten laatste op dinsdag 12 november aan de klastitularis bezorgd.  De betaling van zowel drank als eten gebeurt ter 
plaatse.   
 

Let wel: als u lekkernijen besteld heeft en de avond zelf niet aanwezig bent, zullen we deze toch moeten verrekenen én 
inschrijvingen die na 12 november aan ons worden bezorgd, moeten we weigeren en dit om louter praktische redenen. 
Wij hopen hiervoor op uw begrip. 
 

Onze 17e editie van onze herfstwandeling wordt zeker een kanjer van een feest om nooit te vergeten.  
 

Namens de leden van de Ouderraad, leerkrachten en meester Luc 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

INSCHRIJVING 17e HERFSTWANDELING 15 NOVEMBER 2019 

Naam:  

adres:  

schrijven in voor de 

herfstwandeling met: 

……. volwassen wandelaar(s) x € 2,00 = 

……. kleine wandelaar(s) = GRATIS 

€ ……….. 

en bestellen hierbij : ……. dubbel worstenbrood x € 3,30 = € ……….. 

 ……. enkel worstenbrood x € 2,80  = € ……….. 

……. appelbol x  € 2,80 = € ……….. 

……. hotdog x € 1,70 = € ……….. 

……. fruitvlaaike x € 2,20  = € ……….. 

Totaal bedrag = € ………………. 

 

 
 
 
 
 

17e herfstwandeling  
vrijdag 15 november 2019 

 


