Nieuwsbrief 15
Schooljaar 2019-2020
10 01 2020

Een 20 op 20 in 2020?
We mogen dit dromen over veel in ons leven.
Echter…
Is perfectie
Iets van deze wereld…
Bestaat perfectie?
In onze woordenschat alleszins, maar in het
wezenlijk ervaren van het werkelijke leven?
Het zachtste en gladste oppervlak dat we
kunnen voelen, is bij ontzettend
‘dichtbijkijken’ vol onregelmatige
oneffenheden…
Toch hou ik van dat zachte…
Luc
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Dankjewel voor die warme weken die we in
de laatste weken van 2019 mochten ervaren!
Juf Kathelijne kreeg tijdens de kerstvakantie een leuk
berichtje. We delen natuurlijk graag dit dankbericht aan
iedereen!
Hallo Sterbos,
Bedankt om dit jaar alles te geven voor De Warmste
Week. Door jouw actie 'Sterbos for Coda' en ‘Sterbos
for To Walk Again’ werd de week voor kerst weer een
stuk warmer! Daar willen we jou graag persoonlijk voor
bedanken.
Warme groeten en hopelijk tot volgend jaar!
Team De Warmste Week
(Kijk zeker ook naar het dankfilmpje:
https://mijnwarmsteweek.dewarmsteweek.be/bedankt/actie/0806984399ff-4d97-bea5-fe7830423d9e )
We verkochten 825 zakjes, bakten 8250 koekjes (of meer als we
de mislukte en zelf opgegeten koekjes meetellen) en konden na aftrek
van de kosten € 658,5 naar elk goed doel storten.
FANTASTISCH
toch!
DANKJEWEL
werkgroep,
kinderen en
kopers!
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Na de kerstvakantie mochten we sterren verwelkomen in de groene klas! Jullie mogen hier
schitteren hoor en groeien als helden!

Dopjes!
We blijven nog steeds dopjes van flessen verzamelen hoor
maar deze keer doen we een oproep voor onze
kleuterschool. Onze kleuters gaan ermee aan de slag, zeker
weten. Via het ecologisch constructiespel Clip It zijn er
schitterende dingen te maken.
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Jeugdsternieuws…
Hey lieve Jeugdsterkids!

EEN FORMIDABEL SPEELS

2020 VOOR

IEDEREEN!
Groetjes de Jeugdsterleiding!

FLUOHESJESKAMPIOENEN

Onze fluomama Liesje en fluopapa Tim zijn ontzettend tevreden omdat er zovele kinderen met een
fluohesje of fluobag naar school komen.
Ze vertelden welke klas de meeste jetons had verzameld. En dat waren de kinderen van 2B !

Een dikke proficiat aan onze fluohesjeskampioenen!

De kinderen krijgen van onze Ouderraad een geschenk.
Juf Evelyne en juf Kristel mogen nu samen met de kinderen even nadenken op welke manier ze
zichzelf gaan verwennen.
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Overmorgen, zondag 12 januari: St. Antoniusfeesten georganiseerd door de St. Antoniusvrienden.

IEDEREEN IS VAN HARTE WELKOM!
DE OPBRENGST IS VOOR ONZE SCHOOL!
Om 9.30 u is er een mooie viering in
onze kerk verzorgd door
Jachthoornblaasgroep Horrido, enkele
kinderen en enkele St.
Antoniusvrienden.
Daarna vieren we verder aan het
Wijkhuis. St. Antonius, al jarenlang
feilloos vertolkt door Marcel Palinckx,
zal de paarden, honden, konijnen,
poezen, … zegenen. Ook tractoren die
de natuur bewerken, worden gewijd.
Ook hier zal Horrido aanwezig zijn.
In het wijkhuis feesten we verder.

Naar aanleiding van de feesten wordt
op zondag 12 januari
een deel van de Molenheide verkeersvrijgemaakt,
van 09u30 tot 13u30,
en dit tussen de Nieuwmoerse Steenweg en de Koekoeksdreef.
We verontschuldigen ons voor het ongemak en we hopen op uw begrip.
Zaterdag 11 januari om 10 uur oefenen we nog even in de kerk! Dankjewel alvast!
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Hockeytornooi

'De laatste woensdag voor de kerstvakantie
deden deze helden mee aan het
hockeytornooi in de sporthal van Wuustwezel.
Het was een hele plezante namiddag.'

Wow! Kerstmis vieren in onze kerk!
Het was een fijne Kerstavond!
Dankjewel aan iedereen die er was en die op een of andere manier heeft meegewerkt!
Dankjewel ook aan de mensen van
Sterlicht die elk jaar opnieuw die
prachtige kerststal opbouwen.
Dit blijft toch prachtig!
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“Opgepast voor rijmplekken in Wuustwezel!”
GEDICHTENDAG ‘De toekomst is nu’
Sarah Kennis, cultuurbeleidsmedewerker in onze gemeente, stuurde ons volgend bericht:
‘De Toekomst is nu’: jong en oud
lieten zich inspireren door dit
thema van Gedichtendag en
verwoordden hun gedachten tot
een verrassend mooi gedicht.
Deze gedachten in gedichten
gegoten, werden met veel
aandacht beoordeeld door een
deskundige jury.
De beste gedichten krijg je te
horen tijdens Gedichtendag.
Ook de academie laat de
Gedichtendag niet aan zich voorbij
gaan. Je zal merken dat er niet
alleen in het ‘woord’, maar ook dat
er in ‘dans’ en ‘muziek’ veel poëzie
zit.
De poëzieavond wordt visueel
begeleid met foto’s van Luc
Poppelaars.
Kom het allemaal ervaren tijdens
Gedichtendag!
Speciaal voor deze avond nodigen we dichter, Geert De Kockere uit.
Bezorg hem bij aankomst drie woorden naar hartenlust. Achter zijn typmachine gaat Geert hiermee
vlijtig aan de slag. Na de voorstelling keer jij tevreden terug naar huis met jouw hoogstpersoonlijk
geschreven gedicht.
Klinkt dat niet als poëzie in jouw oren? Zin om zelf aan het dichten te gaan?
Post tijdens de poëzieweek van 30 januari tot 6 februari een haiku op de facebookpagina van de
bib of stuur het naar winnie.heyvaert@wuustwezel.be.
Misschien wordt jouw schrijfsel wel haiku van de dag! … de Toekomst is nu, en nu is het aan jou!
Je bent welkom vanaf 19 uur in GC Kadans voor de Gedichtendag op donderdag 30 januari
2020 om 19.30 uur stipt!
Meer info via: bibliotheek@wuustwezel.be of 03 690 46 41
Een samenwerking tussen de Cultuurraad, Academie, GC- en Bibraad.
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Bericht van het beroepenhuis
GEDICHTENDAG ‘De toekomst is nu’

“Op zondag 19 januari is Het Beroepenhuis opnieuw open voor ouders met tieners (vooral
11 - 14 jaar).
We vinden het belangrijk dat kinderen uit de derde graad lager onderwijs en eerste graad
secundair hun talenten en interesses leren kennen. Het is bovendien zeer nuttig dat ook
hun ouders daar een goede kijk op hebben.
Kinderen die hun eigen talenten en interesses kennen, maken immers een juistere studieen schoolkeuze, wat dan weer helpt voor hun persoonlijke ontwikkeling en toekomst.
Op Talentenspeurtocht ...
Welke talenten heeft zoon of dochter? Welke interesses?
En vooral: welke beroepen en studierichtingen sluiten daarbij aan? Het antwoord ontdekken ouders en kinderen samen
spelenderwijs in Het Beroepenhuis.
Doorgaans bezoeken kinderen Het Beroepenhuis met de klas, maar op onze negen unieke Gezinsdagen, ben je meer dan
welkom met je gezin (ideaal met kinderen van 11 tot 14 jaar). Dus ook zondag 19 januari 2020.
Een Talentenspeurtocht en talrijke interacties en doe-opdrachten loodsen je door twee verdiepingen tentoonstelling. Je maakt
kennis met zowat 40 (knelpunt)beroepen. En wat meer is: je ontdekt samen de talenten en interesses van je kind. Dit kan enorm
helpen om later een studiekeuze te maken.
Bij de speurtocht hoort een gratis informatiebundel over studierichtingen, schoolkeuze ...
Datums:
- Zondag 19 januari 2020
- Woensdag 26 februari 2020 (krokusvakantie)
- Vrijdag 28 februari 2020 (krokusvakantie)
- Woensdag 8 april 2020 (paasvakantie)
- Vrijdag 10 april 2020 (paasvakantie)
- Zondag 26 april 2020
- Zondag 17 mei 2020
Uren: op bovenstaande dagen zijn we telkens open van 9u30 tot 16u30.
Vrije Basisschool Sterbos, Nieuwsbrief

Prijs: 6,5 euro per persoon (cash, geen bankautomaten in de buurt).
Speciale tarieven:
Dit is een UiTPAS-activiteit: je spaart of wisselt punten en er is een kansentarief (€ 1,3)
Kinderen -10 jr. krijgen gratis toegang.
Leerkrachten met lerarenkaart: €4.
Reserveren is niet nodig, kom gewoon langs.
Een bezoek duurt ongeveer 2 uur.”

Groetjes en tot een volgende keer!
Meester Luc
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