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Nog één weekje De Warmste Week
mogen proeven via zelfgebakken
koeken. Slechts € 2 voor een zakje.
Voor onze warme doelen!
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Wat geurt de refter al heel de week naar lekkere gebakken koeken.
Al onze kinderen en juffen en meester zijn zo enthousiast om tijdens deze adventsperiode hun beste beentje voor te
zetten. De goede doelen werden door de kinderen van de leerlingenraad bezocht. Ze waren enorm onder de indruk
en ze hebben hun indrukken verteld aan al onze kinderen van onze school. Iedereen is supergemotiveerd om
centen in te zamelen voor To Walk Again en CODA.
Het deeg wordt gekneed, vormpjes op het uitgerolde deeg gestempeld, in de oven en heerlijke geurende koeken
zijn geboren. Hierna in zakjes steken, een mooi lintje errond en een sticker met ‘DANKJEWEL’ erop.
De zakjes swingen de deur uit.
Schitterend!
Volgende week vrijdag tijdens onze Kerstdrink wordt het ingezamelde bedrag meegedeeld.

Advent in de kijker!
Een derde verwachtingsvolle kaars wordt aangestoken!

Maria en Jozef zoeken nog een plek.
Er was immers geen plaats in het
hotel van toen.
De luxe van een hotel is niet voor
iedereen weggelegd. Mensen moeten
soms heel hard zoeken om een
plaats te vinden…
Geen luxe maar enkel een beetje stro
en een dak. Dat vonden Maria en
Jozef. ’t Kon ook een grot zijn.
Het zijn de kleine dingen die ‘iets’
vol liefde kunnen omarmen en
verwarmen… Herders, een kribbe,
schapen, een os, een ezel…
Een magische tijd om bewust te
beleven…

Mijmering rond Kerstmis …
Kerstmis komt dichter…
Niets mis met kerst maar …
Niet alleen kerstbomen, kerstmannen op
ski’s, rendieren die vliegen zonder vleugels,
honderden euro’s spenderen aan
geschenken… Tafelen en eten en
drinken… Kerstmis ietske meer toch?
Toch niets mis mee om hierover te
mijmeren? Wel?
Gezelligheid, warmte in een magische
tijd…
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Papierslag zaterdag 7 december!

Al die helpende handen hebben twee containers kunnen vullen.

Ook al is de prijs van het opgehaalde papier laag,
elk centje telt!
We houden vol!

Niets gaat vanzelf
maar als hoofd, hart en handen
samenwerken kan er veel…

DANKJEWEL
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Kerstdrink
Zoals jullie weten, sluiten we het eerste trimester sfeervol af in de school met een
gezellig samenzijn. Op vrijdag 20 december vanaf 15 uur willen we jullie laten
genieten van een gezellige babbel, lekkere chocolademelk, kinderwijn, glühwein of een
jenever. Het gezellig samenzijn is voorzien tot 18 uur en wordt georganiseerd door
onze Ouderraad!
Enkele nieuwjaarsbrieven zullen voorgelezen worden en sfeervolle kerstmuziek zal uit
de boxen klinken!
WELKOM!

Verloren voorwerpen
Als jullie dingen kwijt zijn,
Kijk zeker even bij de verloren voorwerpen
(onder de luifel aan de lagere school).
Volgende week vrijdag ruimen we alles
op.

Jeugdsternieuws…
Hey lieve Jeugdsterkids!
Na een lange pauze staan wij zondag 15 december terug klaar voor onze minners en dit
op het gewone uur (dus welkom vanaf 13u zodat we kunnen beginnen om 13u30 en klaar
zijn om 16u30)!
Daarnaast zijn wij zoals iedereen al druk in de weer met de organisatie van ons
kerstfeestje! Dit valt op 22 december 2019!
Zoals elk jaar vragen wij dan een klein cadeautje te voorzien van ongeveer €5, hiervoor
krijg je in ruil een ander super cool cadeautje! Meer informatie hierover volgende week!
Groetjes de Jeugdsterleiding

Groetjes de Jeugdsterleiding
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Wow! Kerstmis vieren in onze kerk!
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.
Het is tof dat we Jezus’ geboortefeest met jong en oud 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?
Er zijn al wel wat kinderen die mee willen doen. DANKJEWEL!
Wil je ook 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.

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 nog altijd een briefje afgeven aan meester Luc)
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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Ook in de kleuterschool zijn we op weg naar Kerstmis!

Hieronder vinden jullie de prent van volgende week!

INSCHRIJVINGSSTROOKJES VOOR DE VIERINGEN: zie nieuwsbrief 12

Groetjes en tot een volgende keer!
Meester Luc
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