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Intrige, schilderij van James Ensor

James Ensor was een zéér getalenteerde schilder die in zijn tijd echter niet tenvolle werd erkend.
Om zich af te zetten tegen de gevestigde maatschappij en kunstwereld, schilderde hij, vooral op het
einde van de 19e eeuw, taferelen van mensen met maskers op.
Maskers om maskers te laten vallen, om te ontmaskeren, om mensen écht te tonen wie ze in
werkelijkheid zijn…
Wij doen met carnaval net het omgekeerde. We zetten maskers op en verkleden ons om eens gek te
doen. Kinderen verkleden zich graag. Zo zien we in onze kleuterschool tijdens een bepaald thema vaak
verkleedkleren hangen.
Zo wordt er dan gespeeld en geleerd. Onze kleuters zijn dan echt de personages die ze uitbeelden.
Zeer tof om te zien.
Je ware gelaat achter maskers verbergen en iemand anders worden, ook even je dagdagelijkse tenue
te ruilen met andere kledij, gebeurt al vele eeuwen en in alle culturen.
Met humor even je ongenoegen uiten. Er kan veel. Zolang we maar niemand kwetsen.
We wensen iedereen een fijn carnavalsfeest en zonder twijfel een
deugddoende vakantie!
Efkes alles achterlaten, loslaten, en terugkeren tot je ware zelf in
verbondenheid met Alles wat Is… Het mag écht!

Vrije Basisschool Sterbos, NIEUWSBRIEF

Juf Veerle en meester Kris vlogen vandaag samen naar de hemel…

Na de krokusvakantie verwelkomen we sterren in de rode en gele klas! Jullie mogen hier
schitteren hoor en groeien als helden!
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Nieuws van de RODE klas

MASKERS MAKEN IN DE RODE
KLAS

Wij hadden heel veel lijm gekregen en dachten eens na
wat we daarmee konden doen. Een super idee: met
papier-maché maskers maken.
De oudste en jongste kleuters hadden wel de opdracht
gekregen om samen te werken. Iedereen koos een vriend, daarna samen afspreken wat het zou
worden en dan konden we aan de slag.
De eerste keer vond iedereen het maar een beetje glibberig en vies,… De tweede laag ging al veel
sneller vooruit en we kregen de smaak te pakken. Bij de derde laag hebben we een kleur gekozen en
zo was ons masker ineens al veel mooier.
Oei, wat moest dat lang drogen… We konden pas donderdag verder met knippen, prikken en lijmen.
Hoe gaan we dit nu af krijgen voor Carnaval? Even een hulplijn ingeschakeld. Enkele leerlingen van
het zesde leerjaar zijn ons komen helpen, super bedankt! Zelfs tijdens de middagpauze hebben ze
mee verder gewerkt.
Zonder al die knappe helpers waren we er niet geraakt. Hieronder enkele foto’s.
Ik ga voor jullie ook een ster hangen op het bord in de gang van 1000 goede daden…
Juf Nadine

Vrije Basisschool Sterbos, Nieuwsbrief

Overheerlijke pannenkoeken bakken

DANKJEWEL lieve ouders en grootouders! Een dikke duim verdiend!

Vrije Basisschool Sterbos, Nieuwsbrief

Grote tweedehandsboekenbeurs tijdens het schoolfeest op 7 juni 2020
Boekenverkoop voor onze school!
Een boekenkast die kreunt onder het gewicht
van de thrillers, romans, fotoboeken, ... Een
doos gelezen literaire pareltjes in het tuinhuis,
de garage, de zolder, ... Kinder- of
jeugdboeken waar de kinderen zijn uitgegroeid.
Het zijn misschien herkenbare scenario's.
En wat doe je met al die boeken?
Het is zonde om ze bij het oud papier te zetten. Ze zelf verkopen vraagt veel moeite en brengt vaak
maar een schijntje op. Bijhouden om ze te laten verstoffen tot de boekenkast bezwijkt, het tuinhuis vol
is of de muizen hun buikje hebben rond gegeten is eveneens geen oplossing.
Maar misschien brengen wij raad want je kan ze aan onze school schenken.
Tijdens het volgende schoolfeest op 7 juni willen we een grote boekenverkoop ten voordele van
onze school organiseren. De opbrengst gaan we uiteraard goed besteden.
De boeken die je een nieuw leven wil schenken mag je vanaf 2 maart, na de krokusvakantie, naar
school brengen. De boeken worden dan nagekeken en netjes gesorteerd om verkocht te worden.
Hopelijk kunnen we op het schoolfeest een gevarieerd en uitgebreid assortiment aanbieden.
Voor je boeken begint te verzamelen en binnen brengt, lees dan eerst even onderstaande afspraken:
•
•
•
•
•

(m.a.w. geen boeken met vocht of
waterschade, ontbrekende pagina's, vuile boeken of boeken waarin is geschreven)
steek de boeken BIJ VOORKEUR IN EEN DOOS. Als je veel boeken wil binnenbrengen probeer ze
dan te sorteren (bv kinderboeken, romans, non fictie, ... bij elkaar)
GEEN encyclopedieën of VHS cassettes
ook geen reisgidsen, computerboeken of
studieboeken OUDER DAN 5 JAAR
enkel CD's, LP''s, DVD's als ze IN DE JUISTE
HOES OF DOOS zitten
ENKEL ONBESCHADIGDE EN VERKOOPBARE EXEMPLAREN

Alvast bedankt!
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Onze kleuters vieren carnaval in het wijkhuis

Weten jullie wie er
op bezoek was in
onze school?
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Onze fluo-ouders zijn tevreden!

Fluopa Tim, Fluoma Liesje, Fluononkel Cliff
zijn verleden week en deze week nog eens
komen supporteren.
“Kinderen die geen fluohesje droegen,
waren op één hand te tellen!”
PROFICIAT allemaal!

Reftermama’s
Mochten jullie tijd vinden om tijdens de
middag even mee te helpen mogen
jullie mij altijd contacteren!
DANK alvast namens de warme
refterploeg.
JE BENT WELKOM!
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Het eerste leerjaar op ontdekkingstocht

Een reus van een vriend.
Rudolf is groot, zo reusachtig groot dat iedereen hem uitlacht.
Hij voelt zich zo alleen dat hij naar het woud trekt.
Rudolf is vreselijk eenzaam, maar op een mooie lentedag vindt hij een piepklein vogeltje. Al snel
worden ze de beste maatjes.
Het vogeltje bouwt zijn nest in de zak van de jas van Rudolf.
Tot de dag komt dat het vogeltje zijn warme nest verlaat voor zijn allereerste vlucht.
Maar wat een verrassing voor Rudolf als hij ziet dat zijn vriendje terugkeert met de hele familie !
Op een fijne manier hebben we heel wat geleerd over droefheid,
uitsluiting, zorgzaamheid en blijheid.
Wat een ontdekkingstocht !
Wij zijn er zeker van :
iedereen
hoort erbij !!!
De eersteklassers.
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Alaaf of 11? Een groet of een gek getal?
Alaaf. Alaaf is de bekende en traditionele carnavalsgroet. De
kreet Alaaf wordt tijdens het carnavalsfeest voornamelijk bij het
uitbrengen van een dronk gebruikt. Er bestaat nog steeds
onduidelijkheid over het ontstaan van het woord als de kreet
Alaaf. De herkomst van Alaaf zou vanuit het oud-Keulse dialect
kunnen zijn, namelijk "All af". Dit betekent 'alles weg.' Zolang het
carnavalsfeest duurt, mag er gegeten en gedronken worden
zoveel men wil. Daarna volgt officieel de vastentijd. Alaaf zou
een verbastering zijn van het woord elf, het gekkengetal. Het zou
heel goed mogelijk zijn dat Alaaf inderdaad heel dicht bij het
woord alfen staat.
Alfen is afgeleid van het getal 11 en betekent ook schertsen,
iemand beetnemen.
Het is belangrijk om goed te weten waarvoor het getal 11 staat. Gezien het feit dat het getal 11 altijd
als het gekkengetal (en narrengetal) gezien wordt, is carnaval niet voor niets het feest om eens gek te
doen. In de occulte getallenleer en in de Kabbala is het getal 11 een "meestergetal." Het stelt niet
alleen kracht maar ook idealisme, creativiteit, genialiteit en ideeën voor. In de oudheid is het getal 11
toegeschreven aan mystieke krachten.
In het Jodendom symboliseert 11 de zonde, de overtreding van de wet, rebellie, tovenarij, oorlog!
Omdat 11 het volkomen getal 10 overschrijdt maar het eveneens volmaakte getal 12 niet bereikt,
betekent het getal 11 in werkelijkheid het overtreden van de 10 geboden! De Bijbelse getallen 10 en
12 hebben een zeer bijzondere status. Het getal 10 geldt als een heilig getal en herinnert ons niet
alleen aan de 10 geboden. De mens heeft tien vingers en tien tenen! En 12 is in de Bijbel het
volmaakte getal en stelt niet alleen de grootheid en volkomenheid van God voor, maar ook 12
stammen van Israël, 12 discipelen, 12 maanden, enzovoorts. Toen Judas Jezus had verraden en
later stierf, was het aantal discipelen tot 11 teruggevallen.
Oei, die 11 toch… Je moet maar een ‘elf’ wezen…
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Nog enkele sfeerbeelden
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Cursus gemachtigde opzichter
Zie vorige nieuwsbrief
Beste,
De politie organiseert nog een cursus gemachtigde opzichter op
donderdag 27 februari ek. Deze zal doorgaan op het politiekantoor in
Wuustwezel, Bredabaan 352a, 2990 Wuustwezel, om 19.30u.
(Let op, dit is niet het nieuwe politiekantoor te Bredabaan 382!)
Hebben jullie kandidaten: fietspool, wandelpool, leerkrachten,
kandidaten gemachtigde opzichter, … geef ze dan zo snel mogelijk door !
Dat laatste wil ik wel doen hoor. Geef je naam maar even door aan mij
We zijn allemaal uitgenodigd!
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Zevende Sterbosquiz: inschrijven maar!

Ook een aanrader: onze

RESTAURANTDAG.

Inschrijven kan op het formulier
helemaal achteraan!
WELKOM!

Groetjes en een FIJNE VAKANTIE!
Meester Luc
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Wij danken u voor uw steun !
Alvast smakelijk eten vanwege de ouderraad, leerkrachten en directie van de Vrije Basisschool Sterbos.
Belangrijk :

* Zowel eten als drank dienen ter plaatse betaald te worden.
* Indien u hebt ingeschreven, maar niet aanwezig bent, zullen de menu’s worden aangerekend via de
schoolrekening. Wij hopen hiervoor op uw begrip.
* Indien u voor de allerkleinsten een kinderstoeltje wenst te gebruiken, gelieve dit dan zelf mee te brengen.
* Er kan gekozen worden om op twee momenten te komen eten. De eerste periode is tussen 11.30 u en 13.30
u (om 15.00u wordt de sporthal terug klaargezet) en de tweede periode is tussen 16.30 u en 18.30 u (om
20.00u wordt de sporthal opgeruimd voor de komende schooldag).
______________________________________________________________________________________________________
Familie van (naam oudste kind) :
……….……………………………………………………………..…………………………………………………….
Klas : ………………………………..
Adres : ……………………………………………………………………………….………………………………….
Tel. : …………………………………
Schrijft in voor de restaurantdag :
… x kindermenu 1:

x € 10 =

€ ……

…

x

kindermenu 2:

x € 10 =

€ ……

…

x

kindermenu 3:

x € 7=

€ ……

…

x

volwassenmenu 1:

x € 15 =

€ ……

…

x

volwassenmenu 2:

x € 15 =

€ ……

X Volwassenmenu 3

x € 15 =

€ ……

Totaal =
Wij komen eten:

€ ……….

O tussen 11.30 u en 13.30 u (sluiting buffet om 14.30 u)

OF

O tussen 16.30 u en 18.30 u (sluiting buffet om 19.30 u)
Wensen aan tafel te zitten bij : (naam oudste kind) ………………………………………………………………
(Indien u afspreekt om samen met andere mensen aan tafel te zitten die apart hebben ingeschreven, gelieve dat dan hierboven
in te vullen, zodat wij daarmee rekening kunnen houden bij de tafelverdeling.)
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