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Vandaag was Eefje Donkerblauw de ster tijdens het Grootouderfeest…
Neen hoor!

Onze kleuters kleurden het feest. Ongetwijfeld waren zij
de schitterende sterren!
Niemand die hieraan twijfelt, zelfs Eefje niet!
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De voorbereiding van het Grootouderfeest
Het Grootouderfeest is een klassieker in onze school. Het is dan ook elke keer
weer een topfeest!
Ik vergeet wel eens wat er allemaal bij komt kijken. Ontzettend veel!
Een idee groeit binnen het team van onze kleuterjuffen. Ook meester Kris
bevragen of de kinderen van het zesde mee kunnen helpen. Overleggen, een
map aanmaken in Drop Box, daarin afspraken en een draaiboek aanmaken, enz.
En natuurlijk oefenen voor het optreden.
De sporthal moet natuurlijk ook omgetoverd worden tot een feestzaal. We
moeten ook rekening houden met de jaarlijkse Herfstwandeling, ook een
klassieker in onze school! Matten worden graag gelegd op
woensdagnamiddag door Willy en Frans. Woensdagavond staken onze
leerkrachten en ouders de handen uit de mauwen: tafels zetten, podium,
vaatwasmachine verhuizen van de refter naar de sporthal, enz.
In het draaiboek lees ik het volgende:
Taken voor de kinderen van het zesde leerjaar.
Power Point maken van de prenten van het boek Eefje Donkerblauw (Lieve
Baeten en Geert De Kockere).
Verhaal herschrijven OK, enkel nog uitknippen en kleven bij de juiste prenten
in het boek
Tijdens het optreden:
Juf Greet zorgt dat alles vlot verloopt.
Opstellen en voorlezen van het verhaal: Noa, Isabella
Aanmaken van playlist en technische dienst: muziek, geluid: Mats, Thijs, Billy
Maken van PowerPoint en computer bedienen: Bjarne, Sten
Technische dienst attributen op en af podium: Mil, Quinten, Cesur, Joppe
Kleuters op en af het podium helpen: Ianka, Thomas
Kleuters gaan halen in de klassen: Rune
Fotografen: Kobe, Yannik, Warre
Helpen met kleuterjuffen (rode en blauwe klas): Lieke, Lenthe, Julie,
Sarah, Jana en Lore

Optreden van de klassen
1)
2)
3)
4)
5)

BLAUW: I Am Blue
GEEL: Yellow, Cold Play
GROEN: Indische waterlelies
ROOD: Gipsy Kings
ORANJE: “Allezolaole” Roompot
6) Samen: regenbooglied

VOLGENDE WEEK: foto’s van het feest met een sporthal vol met trotse grootouders, te raadplegen op onze website.
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Grootouders op bezoek in de oranje klas
In de oranje klas was het dolle pret want onze grootouders kwamen op woensdag met ons spelletjes spelen. Het was
een gezellige drukte in de klas. Wat glunderden de kleuters! Maar ook onze grootouders vonden het fijn om eens een
bezoekje te brengen aan de oranje klas!
Bedankt voor de leuke voormiddag!
Groetjes van Juf Debby

Jeugdsternieuws…

Hey lieve Jeugdsterkids!
Zijn jullie klaar voor een heel druk (Jeugdster)weekend?
Vrijdag 15 november is het herfstwandeling op school en staat Jeugdster paraat met
lekkere chocomelk, wafels en jenever voor mama en papa aan TC Molenheide!
Zaterdag 16 november verwelkomen we Sinterklaas traditiegetrouw met de lichtstoet in
Wuustwezel. Ook daar kunnen jullie ons vinden (met ons kraampje aan het posthuis) voor
lekkere chocomelk en jenever!
Ook zaterdag 16 november staat de Jeugdsterleiding klaar voor Night Of The Light in het
posthuis, waar we de Wezelse Jeugd laten zien hoe je een goed feestje bouwt! (dus zondag
ook geen activiteit
)
Tot dan!
De Jeugdsterleiding!
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Zillig leren…
Vanavond, zo rond acht uur zitten tientallen ouders
en kinderen en vrienden en… na een fijne
wandeling te genieten aan tafel in onze sporthal.
Ze keuvelen bij een drankje en een
worstenbrood of appelbol en wachten de
trekking van de winnaars van de ‘miniquiz’
tijdens de wandeling af.
Trouwens, deze voormiddag hebben we ook
genoten van een fantastisch Grootouderfeest.
Het is niet te geloven wat er allemaal gebeurt
in onze school. Elke dag word ik overrompeld
door wat er leeft en beweegt.
Opeens – voor de kinderen althans want alles of toch zéér veel wordt zorgvuldig gepland door de leerkrachten –
kloppen een viertal kinderen aan de deur: “Meester, mogen we even telefoneren met iemand want er moet dringend
een zaak opgelost worden.” (Juf Niki en meester Kris en ook ik zitten in het complot…)
Heel wat “doelen uit ons nieuwe leerplan ZILL, zin in leren en leven” kwamen aan bod merkte ik vooraf en zag ik
ook zeer duidelijk achteraf.
‘Het’ hoeft niet allemaal binnen één leerjaar verwezenlijkt te worden, niet alleen in de eigen klas, niet alleen met de
eigen klastitularis …
‘Het’ hoeft ook niet alleen in de klas. Het kan ook buiten de klasmuren…
Mooi en waaw! Zo hartverwarmend om te zien!

Schrijven op het bord, dan met krijt op de
speelplaats.
2e leerjaar

Vooraf getekende lijnen onder de luifel
meten met 1 meter.
1e leerjaar
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Voorleesweek
Voorlezen, dat is leesplezier doorgeven aan jong en oud. Tijdens de ‘Voorleesweek’ zet ‘Iedereen Leest’ graag het
belang én het plezier van voorlezen in de kijker.
De Voorleesweek loopt van 16 tot 24 november 2019 en staat in het teken van 'voorleesrituelen'. Elke avond een
verhaaltje na het tandenpoetsen, elke dag een leuk fragment voor de schoolbel luidt, elke ochtend een gedicht bij de
groentepap in het kinderdagverblijf: wat is jullie voorleesritueel? Van voorlezen een vaste gewoonte maken, daar
draait het om!

Ook in onze school zal volgende week veel worden voorgelezen!
Voorlezen is niet alleen leuk maar kan ook een belangrijke rol spelen in de ontwikkeling van een kind. Jonge kinderen
leren enorm veel van voorlezen. In de eerste plaats is voorlezen heel goed voor de taalontwikkeling. Kinderen leren
nieuwe woorden tijdens het voorlezen en ze leren hoe een goede zin opgebouwd is. En door met het kind ook te
praten over het boek, wordt het kind ook gestimuleerd actief met taal aan de slag te gaan.
Kinderen leren goed luisteren wanneer er voorgelezen wordt en zich te concentreren. Voorlezen stimuleert de fantasie
van het kind.
Afhankelijk van het onderwerp van het boek leert het kind ook veel over de wereld om zich heen, waardoor hij/zij meer
grip krijgt op de directe wereld om zich heen. Voorlezen over een onderwerp waar het kind op dat moment erg mee
bezig is (angst, dood, ziekenhuisopname enz.) kan ook steun bieden en een goede manier zijn om met het kind in
gesprek te komen over deze onderwerpen.
Maar ook het gevoel van veiligheid dat kinderen krijgen, het
plezier dat kinderen beleven aan het voorlezen en de
exclusieve aandacht die ze krijgen tijdens het voorlezen, zijn
van belang voor de ontwikkeling van het kind. En het samen
lezen van een boek kan ook helpen rust en regelmaat te
brengen. Kinderen komen tot rust tijdens het voorlezen en
door op vaste tijden voor te lezen kan er regelmaat en vaste
structuur in de dag geboden worden. Zo kan voorlezen een
goed onderdeel zijn van het ritueel voor het slapen gaan.
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Onze 17e Herfstwandeling staat vanavond voor velen op het
programma!
Dankjewel aan de werkgroep, Ouderraad en leerkrachten, en natuurlijk alle
deelnemers.
Foto’s en nieuwtjes: in volgende nieuwsbrief!

STERGALMERS…
In 1974 werd de blaaskapel de Stergalmers onder het doopvont gehouden tijdens een ‘Bonte Avond’ in leven
geblazen door meester Herrygers, meester Toon. Deze avond werd opgeluisterd door een twaalftal muzikanten.
Een eerste succes was geboren. Nadien volgden nog honderden optredens: Tirolerbal voor onze school,
Parochiefeesten, Kerstmis en Pasen in onze kerk, aan de Mariagrot, en ver buiten onze parochie!

Een foto van een glorieperiode (1986)

Op zondag 24 november 2019 treden de Stergalmers een allerlaatste keer op in het Wijkhuis.
We wensen de muzikale vrienden het allerbeste.
Sterbos koestert de mooie fijne herinneringen aan de prachtige blaaskapel!
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Het dak van het gemeentehuis is tip top in orde! Sinterklaas is welkom en wordt warm
onthaald op zaterdag 16 november!
Op woensdag 4 december brengt hij een bezoek aan onze school.
Peuters en hun ouders natuurlijk, die in Sterbos wonen of in de directe omgeving zijn die woensdag ook van harte welkom in de
refter om 12.00 uur.

Op stap naar het secundair onderwijs. INFO door het CLB!
Zie nieuwsbrief 8

Meer info: zie vorige nieuwsbrief!
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Kidsduatlon te Sterbos op zondag 8 december

Op zondag 8 december ’19 vindt aan het Wijkhuis en onze sporthal de 22e winterduatlon van ’t Wezels Omslagpunt
plaats.
Ook de jonge helden komen weer aan hun trekken in de kidsduatlon. Alle kids geboren tussen 2007 en 2013 staan in
één reeks aan de start. De podiumceremonie doen we in aparte leeftijdscategorieën (10 tot 12 jaar, 6 tot 9 jaar en
meisjes). Het startschot klinkt om 12.30h.
Inschrijving voor de kabouterduatlon kost vooraf 4€, ter plaatse betaal je 6€. Opgelet, enkel voor solo’s. Elke
deelnemer krijgt een prijs! Voorinschrijving ten laatste maandag 2/12/’19
Om 14.00h. starten de volwassenen met hun wedstrijd. In de voormiddag is er nog een pannenkoekenjogging
geprogrammeerd, deze is toegankelijk voor iedereen, dus ook voor ‘kids’.
inschrijving: www.omslagpunt.be - Marc Bevers: 0494/40.21.68 en Dré Billet: 03/669.87.44
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Voor de liefhebbers van heerlijke mosselen

Groetjes en tot een volgende keer!
Meester Luc
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