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Even was er paniek, maar het is toch goed
gekomen!

Een gelukkige verjaardag Sinterklaas!
Wat een feest hebben we gekregen op woensdag 4 december in onze school! Een héél mooi geschenk!
Ook al klopten al onze kinderharten vol verwachting, er was toch even paniekigere stemming.
Zwarte Piet kwam met zijn besmeurde laarzen onze grote turnzaal binnengewandeld met het nieuws dat we het
Sinterklaasfeest alleen met hem konden vieren.
Sinterklaas en Zwarte Piet waren met de auto in een veld gesukkeld en vastgereden. Bieten rooien, zelfs al is er
geruststellend vriesweer, is blijkbaar risicovol. Echter verwennen van brave kinderen en Slechtweervandaag zit in
die oeroude genen van Sinterklaas. Hij schuwt geen daken dus ook geen risico’s op de grond.
Zwarte Piet was onze afspraak niet vergeten en kwam met een biet en besmeurde laarzen de sporthal
binnengewandeld. Blije gezichten te zien natuurlijk.
Maar: “Oei!”
Sinterklaas zat nog vast met de auto in een bietenveld. Verdorie toch. Op welke manier kan hij nog in zijn heilige
properheid naar onze school komen zonder zijn met goud versierde schoenen vuil te maken? En natuurlijk ook
straks op 6 december, om op zijn verjaardag bij alle kinderen thuis netjes en zonder modder binnen te wandelen in
de woonkamer om welverdiende geschenkjes een leuk plaatsje te geven in de keuken, de woonkamer?
Mil telefoneerde naar zijn vader, boer Erik met hun hondje Floris. Zij vonden de auto van Sinterklaas met daarin
Sinterklaas natuurlijk. De lieve man stapte wat moeizaam maar toch tonend van een eeuwenoude lenigheid in de
tractor en samen reden naar onze school, naar een fijne schitterende voormiddag!
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Sinterklaas en Zwarte Piet waren in onze school!
De kinderen van het vierde, vijfde en zesde leerjaar hadden het feest voor Sinterklaas helemaal voorbereid.
In verschillende groepjes, niet gevormd per leeftijd maar gevormd qua interesses en talenten, kreeg het feest vorm.
Dat is ‘Zillig’ werken en helemaal volgens ons nieuwe leerplan!
Er waren:
 kinderen die zorgden voor de presentatie via toneeltjes;
 kinderen, ook van verschillende leeftijden, die zorgden voor het opwarmen van de hoogdag via affiches;
 kinderen die voor versiering en decor zorgden in onze gigantische sporthal;
 kinderen die muziek opvroegen in de verschillende klassen en deze klaarzetten op computer;
 kinderen die de sporthal versierden en zorgden dat er een minipodium was;
 een groep klankmannen die zorgden dat de micro’s op tijd bij de toneelspelers waren;
 een groepje kinderen die vooraf oefenden met fototoestellen en iPads, die fotografeerden en bewegende
beelden opnamen tijdens het feest;
 een groepje leerkrachten van vier, vijf en zes, die dit alles grondig hadden voorbereid en vooraf hadden
bekeken natuurlijk;
 alle leerkrachten die zorgden dat de kinderen iets moois konden geven aan Sinterklaas.
In ruil kregen de kinderen enkele mandarijnen, speculaas en snoepjes!
Onze hoofdpiet zorgde hiervoor tijdens het feest. Want opeens was Sinterklaas omringd door twee Zwarte Pieten.
Ongelooflijk hoe de kinderen reageerden op onze hoofdpiet, hoe blij ze waren dat hij een eerste keer op onze school
was. Tof!
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Onze leerlingenraad zit niet stil!
De twee journalisten van onze leerlingenraad hebben een prima verslag geschreven van hun uitstap naar Coda en To Walk
Again.

Beste mensen
De warmste week, ook dit jaar doen wij mee.
Met de leerlingenraad zijn we gaan kijken naar de twee goede doelen waar wij met de school koekjes voor gaan
bakken: CODA & TO WALK AGAIN .
Wat is CODA?
CODA is een gebouw waar mensen die bijna gaan sterven verblijven .
Ze worden daar door de verpleegsters en vrijwilligers goed verzorgd.
Zo kunnen ze hun leven mooi afsluiten.
Wat is TO WALK AGAIN?
TO WALK AGAIN is opgericht door Marc Herremans.
Hij is een topatleet die al 17 jaar in een rolstoel zit.
Met TO WALK AGAIN wil hij mensen en kinderen die in een rolstoel zitten helpen met behulp van staprobots om
terug te kunnen stappen.
Ze hebben al een staprobot maar daar kan je alleen mee ter plaatse stappen.
Ze willen graag een robot kopen die overal kan stappen maar zo een robot kost 250 000 euro.
Voor deze 2 goede doelen willen wij veel centjes inzamelen dus wij hopen dat jullie veel zelfgebakken koekjes
zullen kopen!

ALVAST BEDANKT

Groetjes van de leerlingenraad
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Papierslag morgen zaterdag 7 december!

Morgen, zaterdag, 7 december, halen ouders onder bezieling
van onze Ouderraad papier op.
Ook al is de prijs laag, elk centje telt! We houden vol!
We verzamelen aan de kerk om 9.00 uur.!

WE ZOEKEN NOG HELPENDE HANDEN

Wie nog kan komen helpen, is welkom!
Koffiekoeken, een verfrissend drankje en een
toffe sfeer zullen er ook zijn!
DANKJEWEL
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De WARMSTE WEEK

Van 18 tot 24 december organiseert Studio Brussel 'De Warmste Week'.
Om deze actie te steunen, organiseert onze school een koekenbak voor
het goede doel.
Dit jaar gaat de opbrengst naar 'Coda Hospice' en naar 'To Walk Again'.
De kinderen van de leerlingenraad bezochten deze vzw's vorige week.
Van maandag 9 december tot en met donderdag 12 december worden de koekjes gebakken. In het onderstaande
schema kan u zien wanneer uw kind(eren) zal/zullen bakken. De koekjes worden 2 dagen na het bakken verkocht.
vb. Het 2e leerjaar, de gele en de groene klas bakken op maandag, hun koekjes worden woensdagochtend aan de
poort verkocht. De koekjes die donderdag worden gebakken, worden op maandag verkocht.
We vragen aan de kinderen om op de dag dat ze zullen bakken een deegrol en enkele uitsteekvormpjes mee te
brengen , als u die thuis heeft. Uiteraard is het niet te bedoeling dat u die spullen gaat kopen.
ma 9 dec

di 10 dec

woe 11 dec

do 12dec

8.30 u – 10.10 u
10.25 u – 12.00 u

2de leerjaar
Gele klas

5 de leerjaar
1ste leerjaar

3 de leerjaar
Blauwe klas

6de leerjaar
Rode klas

13.30 u – 15.10 u

Groene klas

4de leerjaar

Nog wat praktische informatie:






De kinderen van de lagere school zullen de koekjes 's
ochtends verkopen aan de poort.
We vragen € 2 voor een zakje met 10 koekjes.
Het zou fijn en gemakkelijk zijn als er zo veel mogelijk gepast
betaald wordt.
De koekjes zijn lactosevrij.

Alvast bedankt!
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Oranje klas

Een dankbare, fiere juf Jacqueline!
Wat ongeveer 30 jaar geleden begon in de Kleuterschool van Sterbos, werd vorige maand bezegeld met een huwelijk.
Jelle (zoon van juf Jacqueline) en Kelly vormen vanaf nu samen met hun twee kindjes, de familie Kennis-Robbens. We
wensen hen vele fijne, warme, boeiende en vooral liefdevolle momenten toe.

Zondag is het Kidsduatlon!
Op zondag 8 december ’19 vindt aan het Wijkhuis te Sterbos-Wuustwezel de 22e winterduatlon van ’t Wezels
Omslagpunt plaats.
In de voormiddag is er een jogging en in de namiddag de winterduatlon!
Ook de jonge helden komen weer aan hun trekken in de kidsduatlon. Alle kinderen 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.
Inschrijven kan ter plaatse en hiervoor betaal je € 6. Opgelet, enkel voor solo’s. Elke deelnemer krijgt een prijs!
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’.
De organisatie heeft in overleg met de politie voorzien in de nodige signalisatie en seingevers.
Er geldt een parkeerverbod op de omloop en deze moet ook verkeersvrij blijven van 10.00 uur tot 16.00 uur. De
omloop passert volgende straten: Molenheide – Pimpeldreef – Koekoeksdreef – Mastendreef – Wolkenvenweg.
Voor meer informatie: www.omslagpunt.be
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Vormselnieuws
We hebben ondertussen al drie activiteiten achter de rug met onze 21 vormelingen. Na onze startdag zijn we op
woensdag 13 november op bezoek geweest in dagcentrum ‘de Oever’. Daar kregen we een uitleg wat een
dagcentrum precies is en mochten we netbal spelen met de gasten die daar verblijven. Zoals elk jaar mochten we
weer ondervinden dat die gasten met een beperking zeer goed netbal kunnen spelen.
Op zaterdag 23 november zijn we met z’n allen naar de kerk van ’t Klein Veerle gereden om daar “Welkom in de mis”
bij te wonen. Er werd gezongen en gebeden. Het klonk goed tussen al die andere vormelingen van heel de federatie
Elia.
De volgende activiteit is een bezoek aan de
sociale kruidenier en de kringloopwinkel op
woensdag 11 december. Daarvan hebben de
vormelingen al een uitnodiging gekregen in hun
mailbox.

Kaat is zo trots op haar schema van het
dierenrijk! Kan zo gepubliceerd worden mits kleine
aanpassingen!
In het vijfde leerjaar moeten we al heel wat leren voor WO. Na het
leren bij me thuis kwam mijn buurmeisje langs en gaf me een enorme
tip: een schema maken van wat ik heb geleerd.
Kijk maar eens naar mijn schema.
Groetjes van Kaat De Meyer
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Advent in de kijker!
Een tweede hoopvolle kaars wordt aangestoken!
Maria en Jozef zijn onderweg en blijven zoeken naar een plaats waar ze welkom
zijn. Het is ach zo moeilijk!
“Dankjewel, dat je bij ons aanklopt. Er is zeker een plaats voor jullie!” Dit horen ze
niet.
Zij zouden ook zo graag zeggen: “Dankjewel dat we hier mogen zijn!”
In onze school gaan we volgende week trainen op het ‘dankjewel’ zeggen.
We zijn benieuwd!

Wow! Kerstmis vieren in onze kerk!
De advent is begonnen. Samen kijken we uit naar Kerstmis, de geboorte
van Jezus. Overal zien we de kerstverlichting reeds verschijnen. Er
worden ook al volop geschenkjes gekocht. Kerstmis is echter meer dan
lichtjes en feesten. Kerstmis is Jezus en alle mensen een ‘thuis’ geven,
een thuis die wij samen met mensenhanden mogen opbouwen.
Wat zou het tof zijn dat we Jezus’ geboortefeest met jong en oud zouden kunnen vieren op Sterbos.
Dinsdagavond 24 december, dus op Kerstavond, om 17.00 u. vieren we Kerstmis in onze mooi versierde kerk. Wie
van onze vormelingen, eerste communicanten of andere kinderen wil mee komen helpen om een verhaal uit te
beelden, iets aan te brengen, een tekstje te lezen of enkele kerstliedjes mee te zingen?
Wil je mee komen helpen? Geef dan je naam op aan meester Luc. We komen vooraf, maandagvoormiddag 23
december om 10.00 u. nog even samen in de kerk om te oefenen. Hopelijk zijn er heel wat kinderen die een handje
willen toesteken.
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Enkele weetjes
➔

Zonder onze Ouderraad geen Sinterklaasfeest. Een
telefoontje tijdens het feest werd positief beantwoord en
een geschenkprobleem opgelost. Katrien, mama van
Niels, was er! DANKJEWEL!

➔

Zwarte Pieten en Sinterklaas… Jullie hebben het ontzettend druk om overal en ook in alle scholen even te
zijn. Het is zéér fijn dat een traditie zo mooi levend wordt gehouden en hiervoor ‘verlof’ wordt genomen. Niet
vanzelfsprekend om Vlaams erfgoed te laten verder leven…

➔ Sinterklaas leeft ook wat verder als de Kerstman… Bij het oversteken van de grote zee, naar het ‘AMERIKA’
kreeg Sinterklaas een bijnaam in het Engels ‘Santa Claus’ en zo werd weer een verhaal geboren…
Wat ik hierover wil onthouden is dat hemelse geschenken die we mogen geven en krijgen, ondanks alle
tegenslagen die we tegenkomen, toch een ‘dankjewel’ verdienen…
➔

Onze fluo-ouders Liesje en Tim hebben op woensdag 4
december weerom heel wat kinderen een jeton gegeven.
Liesje en Tim: “Bij de fietsers? Iedereen oké. Bij de
voetgangers? Er waren toch heel wat kinderen die geen
fluohesje droegen…”
Volhouden!

Toekomstige zwarte pieten tonen hun kunsten tijdens het Sinterklaasfeest!

Vrije Basisschool Sterbos, Nieuwsbrief

Jeugdsternieuws…
Hey lieve Jeugdsterkids!
Hopelijk had Sinterklaas voor jullie allemaal een mooi cadeautje bij (zelfs voor de
deugnieten)!
Geen Jeugdster deze week dus een heel weekend thuis spelen met al het leuks dat jullie
gekregen hebben!!
Groetjes de Jeugdsterleiding

Groetjes de Jeugdsterleiding

12 januari: St. Antoniusfeesten georganiseerd door de St. Antoniusvrienden.

IEDEREEN IS VAN HARTE WELKOM!
DE OPBRENGST IS VOOR ONZE SCHOOL!
Sint-Antonius viering te Sterbos
Zondag 12 januari 2019,
houden de Sint-Antonius vrienden de traditie weer in ere.
Om 9.30 uur is er in de kerk een viering.
Hier wordt gefilosofeerd over wat ‘heilig zijn’ betekent in de huidige tijd via liedjes en een
toneeltje van kinderen van onze school.
(Kinderen die mee willen doen, kunnen zich ook inschrijven.
Zie achteraan de nieuwsbrief)
Ook de overleden leden van de Sint-Antoniusvrienden worden herdacht.
Deze viering wordt ook opgeluisterd door Jachthoorngroep Horrido.
Het is een eigentijdse viering met respect voor de traditie in dialoog met het
levensbeschouwelijke.
Na de viering volgt de wijding van paarden, huisdieren en tractoren aan het Wijkhuis.
Daarna worden de feestelijkheden voortgezet in het Wijkhuis.
De opbrengst van de activiteiten wordt door de Sint-Antoniusvrienden geschonken onze school.
Fijn toch!
Iedereen wordt alvast hartelijk bedankt voor de steun!
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Nog enkele foto’s van het Sinterklaasfeest
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De laatste foto’s van het Sinterklaasfeest. Meer foto’s op de website!

En…
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Even genieten van piratensoep op 3 januari

Groetjes en tot een volgende keer!
Meester Luc
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KERSTAVONDSTROOKJE

Op kerstavond, dinsdag 24 december om 17.00 uur, zoeken we
nog lezertjes en zangers en zangeressen voor ons kerstkoor.
Je kan je opgeven via onderstaande strook.
Samen oefenen we de teksten en liedjes nog op maandag 23
december om 10.00 uur in onze kerk.
Wij, ouders van ………………………………………. uit ……. (klas)
zullen aanwezig zijn op kerstavond en geven de toestemming aan onze zoon / dochter om de viering mee op te
fleuren.
Handtekening
………………………………………………..

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

St. Antoniusfeesten
Op zondag 12 januari!

Ik wil wel meedoen!
Om 9.30 u. is er in de kerk een viering.
Hier wordt gefilosofeerd over wat ‘heilig zijn’ betekent in de huidige tijd via liedjes en een toneeltje van kinderen van onze school.
Deze viering wordt ook opgeluisterd door Jachthoorngroep Horrido. Het wordt een eigentijdse viering met respect voor de
traditie. Na de viering volgt de wijding van paarden, huisdieren en tractoren aan het Wijkhuis.
Daarna worden de feestelijkheden voortgezet in de ruimte van het Wijkhuis.
De opbrengst van de activiteiten wordt door de Sint-Antoniusvrienden geschonken aan onze school.

Kinderen die graag de viering mee willen opfleuren door mee te spelen in een toneeltje mogen natuurlijk meedoen! Ze worden op
zaterdag 12 januari 2018 om 10.00u in de kerk verwacht om even te oefenen. Dankjewel alvast!
Wij, ouders van ………………………………………. uit ……. (klas) geven de toestemming aan onze zoon / dochter om de viering
mee op te fleuren.
Handtekening
………………………………………………..
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