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Traditie… St. Antoniusfeesten!
Een traditie (komt uit het Latijn: trádere wat
overleveren betekend)
is een gebruik of gewoonte die van de ene
generatie op de andere wordt doorgegeven.

Ongeveer 30 jaar is Marcel Palinckx
onze St. Antonius.
Wie het juiste getal weet, mag het me
laten weten. Ik houd het alsnog op 30.
Al 30 jaar zegent hij dieren en tractoren die de aarde bewerken. Nog steeds doet hij
dat met een zeer groot hart. Hij opende de viering in de kerk met het ontsteken van de
Paaskaars, deed zijn ‘kleed’ aan, nam de kwispel of wijwaterkwast en wijwateremmer
mee uit de kerk, stond aan de rand van de Molenheide, zegende de honden, poezen,
paarden, bok, tractoren, motors… In het wijkhuis kleurde hij de ‘offergave’ op zijn
humoristische, droge manier van verloten van ‘plankskes’ en het toekennen van de
prijzen (offers) aan de gelukkigen.
Marcel, dit heb je weer prachtig gedaan!
Tradities houden we in ere op Sterbos.
Verandert er dan niets?
Natuurlijk wel. Tijd verandert voortdurend en de feesten passen zich aan zodat ze in
de geest van de tijd passen.
Het feest blijft! Anders dan vroeger maar toch ook met gelijkenissen.
’t Feest wordt overgeleverd van de ene generatie op de andere.
’t Zijn onze wortels, onze roots…
In de offergave, verkoop, ook eens iets vegetarisch presenteren? Die producten
komen toch ook uit de natuur? Misschien wel. Wie weet…
“Altijd in beweging..”
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Sfeerbeelden…
Meer foto’s op Wezelopdefoto.
Door Eric Van Hooydonck (partner van juf Leen) en Peter
Van Gils (vader van juf Niki).

Vrije Basisschool Sterbos, Nieuwsbrief

Fotootje in Stekelbees terwijl de juffen en
meesters een pedagogische studiedag
hadden
Wij hebben er weer een enorm leuke
schoolvrijevrije dag opzitten!
Zie de kinderen genieten!
Groetjes,
het Sterbos-Stekelbees-team

Fluonieuws
Op onze school blijven we het dragen van een
fluohesje en/of een fluobag aanmoedigen.
Onze fluomama Liesje en fluopapa Tim (Ouderraad)
vinden dat onze kinderen het echt wel goed doen.
Jetons uitdelen aan diegenen die een fluohesje
dragen, doen ze ach zo graag.
Naast de doorlopende actie van de ouderraad, doen
we ook mee met ‘Helm op fluo top’.
Door fluo en/of een helm te dragen op weg naar school, kunnen de kinderen stickers verzamelen
en zo sparen voor een bezoek naar de Zoo of Planckendael. Er zijn al heel wat kinderen die zo’n
bezoekje verdiend hebben.
Ook de klasposters worden stap voor stap ingevuld. Zo kunnen kinderen met hun klas ook een
beloning krijgen.
Deze actie loopt nog tot aan
de krokusvakantie, nog vier
weken dus.
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Leren typen in een handomdraai
Twintig kinderen hebben de eerste typles van Lisse
Uytdewilligen gekregen.
Enthousiasme was het sleutelwoord.
De kinderen zijn erin gevlogen.
Volhouden, duimen we!
Volgend schooljaar organiseren we dit opnieuw in
onze school hoor.
Fragment, mijmering, uit de St. Antoniusviering op 12 januari

Op het eerste zicht een mooie kerststal.
Het is een kunstwerk van een Britse kunstenaar, Banksy.
Twee jaar geleden werd in het Londense veilinghuis Sotheby’s een schilderij van hem geveild, een schilderij
dat na aankoop automatisch in verticale sneden gedeeltelijk versnipperde. Het werd verkocht voor heel veel
geld.
Ergens in december in 2019 zette hij een alternatief kerststalletje in een hotel in Bethlehem, de
geboorteplaats van Jezus. Bethlehem, een plaats waar nu een muur staat die Israël scheidt van de
Palestijnse gebieden…
De ster, in de vorm van een bominslag in de muur, is dat dé kerstster?
Kunstenaars hebben misschien het vermogen om een goddelijk geweten vorm te geven, een geweten dat
ons wil raken…
Is dat de ster die wijzen moeten volgen, diegene die ons de weg wijst?
Zoeken kunstenaars een vorm van verbinding in muziek, kunstwerken?
“Wordt het ooit wel beter”, is misschien één van de waarschijnlijk honderden vragen waarover Banksy ons
laat nadenken, verwonderen…
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Bouwen naar de hemel (foto gele klas)

Juf
Ik kan niet hoger
Ik heb geen ladder
Oei het wiebelt
Stop maar even
Het is al hoog zo
Ik zal voor jou
de wolken tekenen op het bord
(Volgende week donderdag, 30 januari, is het
gedichtendag.
In de volgende nieuwsbrief meer nieuwtjes!)

Tipje: zo doe je je jas aan!
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Toch nog iets over de St. Antoniusfeesten… Foto’s en een tekstje…

De kinderen vertelden: “Als de grote mensen blijven verder
doen zoals ze nu doen, dan kunnen we best een nieuwe
ark zoals die van Noach bouwen…”
Zoals jullie op de foto’s zien, hebben we op Sterbos
genoeg mensen om eraan te beginnen.
Al zal dat hopelijk niet hoeven te gebeuren…
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Het quizseizoen komt eraan!
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“Opgepast voor rijmplekken in
Wuustwezel!”
GEDICHTENDAG ‘De

toekomst is

nu’

Zie nieuwsbrief 15 voor meer informatie.

Enkele afspraken op een rijtje!
Het brengen en afhalen van de
kinderen op onze school / Veilige
schoolomgeving
SAMEN GAAN WE ER VOOR!

De kinderen mogen pas vanaf 8.15 uur op de terreinen van de school (met uitzondering van de kinderen die opvang
genieten bij onze collega’s van Stekelbees).
Kinderen van de lagere school: ’s morgens: 08.15 uur – 08.30 uur

-

Alle kinderen groot of klein die niet begeleid zijn door hun ouders stappen met hun fiets/step aan
de hand op het voetpad naar de fietsenstalling.
Ouders die hun kinderen begeleiden maken zelf de keuze ofwel fietsen aan de juiste kant van de
straat ofwel stappen met de fiets/step aan de hand op het voetpad.
De ouders van kinderen komen tot aan de poort en laten daar hun kinderen vertrekken naar de speelplaats.
Kinderen van de LS zetten hun boekentas onder de luifel van de LS in de voorziene rij, na het belsignaal gaan ze rustig naar de
klassen.

Kleuters: ’s morgens: 08.15 uur – 08.30 uur
-

Kleuters worden begeleid door hun ouders naar de hoofdingang. Vanaf 8.25 uur kunnen ouders hun kleuters begeleiden naar de
klassen.
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-

Alle kinderen groot of klein die niet begeleid zijn door hun ouders stappen met hun fiets/step aan
de hand op het voetpad naar de fietsenstalling.
Ouders die hun kinderen begeleiden maken zelf de keuze ofwel fietsen aan de juiste kant van de
straat ofwel stappen met de fiets/step aan de hand op het voetpad.

RIJEN NA SCHOOL: ’s middags & ’s avonds voor alle kinderen
-

-

Kinderen die zelfstandig naar huis gaan (enkel kinderen van de lagere school) zowel te voet als met de fiets als met de step
maken de rijen aan de sporthal. De fietspoolgroepen (fietspoolgroep naar ’t Heike) staan vooraan in de rij, naast de fietsenstalling
(gegroepeerd bij ouder).
Kinderen van de kleuter- en lagere school die worden opgehaald staan te wachten onder de luifel aan de refter, kinderen van de
kleuterschool in hun rij, kinderen van de lagere school onder de luifel tegen de muur van de kleuterschool. Na het openen van de
poort aan Stekelbees door een leerkracht, mogen de ouders hun kinderen (onder de luifel) mee naar huis nemen.

Op deze manier is er geen overrompeling meer aan het eerste poortje, de drukte wordt verdeeld. De kleuters en hun
ouders zijn normaal reeds vertrokken als de rijen van de lagere school voorbij komen.

VEILIGE SCHOOLOMGEVING = op een verstandige manier de auto’s parkeren
Om een veilige schoolomgeving te behouden mogen er geen auto’s geparkeerd worden aan de twee schooltoegangen, ook
niet in de schoolstraat (Molenheide). We parkeren ook niet op de parkeerplaats met het verkeersbord:

De auto’s parkeren we op de parking bij de kerk of aan het Wijkhuis. Via het weggetje dat de Nieuwmoerse Steenweg verbindt
met de Nieuwendijk brengen we de kinderen naar het zebrapad waar we onder toezicht van een gemachtigde opzichter veilig
kunnen oversteken.
De volgende belangrijke afspraken gelden voor ’s middags en ’s avonds:
Alle ouders wachten aan de schoolpoorten. Zo worden de lessen niet gestoord. De poorten worden geopend door een leerkracht.
De ouders zorgen ervoor dat de kleuters goed bij hen blijven (de kleuters gaan naast hun fiets, uitgezonderd zij die een fiets met
zijwieltjes hebben) en dat ze samen het zebrapad oversteken. Een gemachtigde opzichter (kleuterjuf) steekt iedereen mee over.
Zij verlaat het zebrapad zodra de rijen van de lagere school er zijn. De verantwoordelijkheid over de kleuters blijft echter bij de
begeleidende ouders, grootouder,...
Enkele opmerkingen:
• Op de parking bij Dr. Denissen mag enkel geparkeerd worden door de patiënten van Dr. Denissen en de leerkrachten.
Gelieve hiermee rekening te houden a.u.b.
• De kinderen van de lagere school houden hun boekentas zelf vast tot zij de school verlaten hebben.
• Woensdag is er toezicht tot en met 12.20 u. De leerkracht verlaat om dat uur de speelplaats en de kinderen gaan dan
onder begeleiding naar Stekelbees .
Iedereen draagt zijn of haar steentje bij tot het realiseren van deze afspraken.
We doen dit in het belang van alle kinderen!

Groetjes en tot een volgende keer!
Meester Luc
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