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Er zit een grote puzzelaar in het derde leerjaar. Feel is er in geslaagd om op 6 dagen tijd een puzzel
te maken van 1000 stuks. Dit is geen klein bier.
Ida, zijn zus, heeft hem natuurlijk geholpen en mama ook wel een beetje.
Een duim geven aan elkaar is een teken van appreciatie, volhouden en doorzetten, akkoord zijn,
stimuleren, waarderen, bestendigen, dankjewel zeggen op een eenvoudige manier.
“Elkaar een duim geven… geeft vleugels.”
Zou een spreuk kunnen zijn van Phil Bosmans, bezieler van Bond Zonder Naam… Of een zin in een
rapsong…
Een duim…Gemakkelijk? Misschien…
Maar gemeend: goddelijk!
De vasten, een periode in de katholieke kerk is begonnen… Bezinnen, stil staan, van winter naar lente
beleven… Als we het verre verleden toetsen aan het heden, als we culturen vergelijken, als we breed
naar het leven kijken, … , zien we vaak hetzelfde terugkomen…
Soberheid… Verwondering…. Eenvoud…
Eén duim is genoeg om sober het wondere leven te eren,
vertrouwend op vele duimen die dan volgen…
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St. Antonius schenkt ons een cheque
€ 2500 euro…
Ongelooflijk dat we dat bedrag hebben gekregen van enkele
mensen uit onze gemeenschap die zich vrijwillig inzetten om
tradities in ere te houden en de opbrengst te schenken aan de
kinderen van onze gemeenschap, toch?
We hebben met velen ook de inzet van St. Antoniusvrienden mogen
ervaren tijdens het feest. Gelukkig dat we er bij waren.
DANKJEWEL!

Wie komt daaraan gereden?
De kleuters van de oranje klas kennen al veel
voertuigen. Op donderdag 5 mei kwam daar plots
een politiecombi aangereden. Komen die ons halen
juf? Die gaan de boeven vangen?
We mochten een kijkje nemen in de combi en we
leerden ook veel bij over de politie.
Bedankt voor jullie bezoek, wij vonden het best wel
spannend!
Groetjes de kleuters van de oranje klas
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Coronavirus ook in ons land…
(Zelfde info als in nieuwsbrief 21)
Op verschillende plaatsen in Europa zijn mensen besmet met het coronavirus Covid-19. Ook in ons land zijn er
ondertussen mensen met het virus besmet.

Maak je echter geen zorgen! De overheden en gezondheidsdiensten staan klaar om patiënten op te vangen en
te verzorgen.
Wat is het coronavirus?
Coronavirussen komen vaak voor: ook de gewone verkoudheid is een virus uit de coronafamilie. Het virus dat nu voor
het eerst in China is aangetroffen, Covid-19, is onbekend en nieuw en verspreidt zich wereldwijd.
Maatregelen?
Het is voldoende om besmette mensen te isoleren en bij hun contacten waakzaam te zijn voor symptomen. Meer
drastische maatregelen zoals sluiting van scholen zijn niet nodig.
Pas wanneer er een grotere uitbraak in ons land zou zijn met meerdere patiënten, zal de overheid overwegen om
bijvoorbeeld bioscopen of scholen te sluiten of andere plaatsen waar vele mensen samen komen, of om evenementen
af te lassen. In dat geval verwittigt de overheid de school, en houden wij je op de hoogte.
Wat kunnen we samen, ouders en school, doen?
Het coronavirus is niet erger dan een normale wintergriep. Er worden wel meer mensen ziek omdat het een nieuw
virus is. Ons lichaam heeft er nog geen antistoffen tegen ontwikkeld. Virussen verspreiden zich vooral via de handen.

Krijgt je kind (of jijzelf) koorts, keelpijn, hoofdpijn en begint het te hoesten? Hou het dan thuis en raadpleeg een huisarts. Hij kan
de situatie beoordelen en de gepaste maatregelen nemen.
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Wat doet de school ook?
De school volgt de richtlijnen van de overheid. Mocht je kind op school ziek worden, dan wordt het uit de klas verwijderd en
worden de ouders opgebeld.
Contacteer dan je huisarts en vraag een huisbezoek of een afspraak buiten de consultatie-uren.
Meer informatie?
Algemene info en veelgestelde vragen: www.info-coronavirus.be.
Heb je nog een vraag? Bel 0800 14689 of mail info-coronavirus@health.fgov.be.
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EXTRA INFO

Waarom scholen preventief sluiten niet zinvol is.
Onze school preventief sluiten is momenteel op advies van het Agentschap Zorg en Gezondheid
(AZG) medisch gezien niet nodig.
Alle Vlaamse scholen sluiten is evenmin aan de orde op dit moment.
Elk land beslist op basis van richtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) welke
maatregelen het neemt. Er zijn verschillende redenen waarom het Agentschap Zorg en
Gezondheid in Vlaanderen adviseert om scholen niet te sluiten.
In ons land is het virus niet wijdverspreid en is sluiten om medische redenen dus niet aan de
orde. In andere landen sluiten scholen omdat daar zeer veel gevallen van de coronabesmetting zijn
en er al dodelijke slachtoffers vielen.
Scholen preventief sluiten vermindert het risico op besmetting nauwelijks. De leerlingen komen
immers ook op andere plekken met elkaar in contact.

Kinderen maken overigens zelden de infectie ernstig door.
In Vlaamse scholen blijven de bestaande richtlijnen van kracht.
Onze school hoeft zelf geen extra maatregelen te nemen, ook al zijn er signalen van ziekte.
We worden gecontacteerd als we maatregelen moet nemen.
Leerlingen en personeel moeten naar school, maar blijven waakzaam voor symptomen. Hebben ze
die niet, is er geen enkele reden om thuis te blijven.
Krijgen leerlingen of personeel symptomen op school, dan verlaten ze meteen de school. Zij
contacteren de huisarts telefonisch voor opvolging en behandeling.
Als onderzoek uitwijst dat het om een coronabesmetting gaat, verwittigt de huisarts het team
Infectieziektebestrijding en Vaccinatie van het Agentschap Zorg en Gezondheid. Dat neemt de nodige
maatregelen.
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Gestrikt in het eerste en tweede leerjaar…
In het W.O.-thema Gestrikt leren we in 1 en 2 over kleding.
De herkomst, de verkoop en de verzorging ervan.
We weten dat zijde van een rups komt, linnen van de
vlasplant en wol van onder andere een schaap.
We kregen een rondleiding in JBC en Bel & Bo om te zien
hoe het is om in een kledingwinkel te werken.
We beleefden ook veel plezier met kleding. Het ging er
soms gek aan toe in de klas door de rare
kledingopdrachten die we kregen. Doe je kleren vandaag
achterstevoren of binnenstebuiten aan, draag 2
verschillende schoenen, kom in je pyjama, …
We genoten ook van de modeshow in de klas met
kleren die we kozen in onze zelfgemaakte klaswinkel.
Gisteren kwamen een heleboel mama’s, moekes en
oma’s helpen om te leren hoe we kleding verzorgen.
We leerden wassen en strijken, kleding opplooien,
schoenen poetsen, veters knopen en een knoop aan
naaien.
We willen zeker alle mama’s, oma’s en moekes met
helpende handen nog eens extra bedanken. Zonder
jullie was het ons niet gelukt.
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Sluikstorten…
Vaak vinden we afval in de papiercontainer aan de school.

De nodige stappen zijn ondernomen en instanties zijn verwittigd!
Toch zéér jammer dat er mensen zijn die blijkbaar de juiste wegen
niet kennen om het afval op de juiste plaats te deponeren: blauwe
containers, zwarte containers, groene containers…
Op sluikstorten staan serieuze boetes (minimum €270)!
We hopen dat Coen en Frans het blijven volhouden! Zij zijn echt geen echt geen afvalsorteerders.
In onze papiercontainer hoort enkel papier en karton, geen piepschuim, kattenbakafval, enz.
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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:
•
•
•
•
•

ENKEL ONBESCHADIGDE EN VERKOOPBARE EXEMPLAREN (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

Alvast bedankt!
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De kubus kent geen geheimen meer…
Hallo iedereen,
Ik ben Janne uit het 5de leerjaar. Onze juf daagde ons uit om in een week tijd een Rubiks kubus
op te lossen. Ik ging die uitdaging aan. Met veel gepuzzel en met behulp van Youtube is het
me uiteindelijk gelukt! Zoals je kan zien heb ik mijn stappen op post-its gezet zodat ik de
andere kinderen van de klas ook kan helpen met de Rubiks kubus op te lossen.
Janne

RESTAURANTDAG

Inschrijven kan nog op het formulier
helemaal achteraan!
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Zevende Sterbosquiz: inschrijven kan nog steeds!

Een greep uit de ploegen die er al zeker zullen zijn:

Quiztenbiebels
Mannen weten waarom
Black-out
Sanseveria
De Jezuïeten
Per Seconde Grijzer
De Moemies
St. Jorisgilde
Herbie et Orbie
…
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Jeugdsternieuws
+16 organiseert op zaterdag 28 maart hun spaghettiavond
Inschrijven kan tot 23 maart!

Vrije Basisschool Sterbos, Nieuwsbrief

STERLICHT-nieuws

Lena is het favoriete nichtje van Wilfried, een gepensioneerd zakenman, die onder de sloef ligt
van zijn vrouw Adele.
Bruce, de zoon van een senator, is volgens Adele de ideale huwelijkskandidaat voor Lena.
Maar ziet Lena zelf dat wel zitten?
En wat heeft appelsap daarmee te maken?
Kom kijken naar dit komisch blijspel van Hugo Renaerts, voor u opgevoerd door Toneelkring
Sterlicht in een regie van Marie-Louise Vochten.
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Op de planken:
Walter Messiant, Evy De Bruyn, Els Demeulenaere, Ruud Van Gelooven, Sofie Lecluyse, Dieter Jacobs, Rietje Van Gastel, Hugo
Monsieur, Fred Inghels, Noëlla Vanderlinden, Dirk Anthonissen, Monica Carneiro Lourenco, Patrick Van Dievoort, Christel
Coeckelbergs, Rik Van Den Schoor

De voorstellingen gaan door op 27 en 28 maart 2020 om 20u, en op 29 maart 2020 om 14u in de Godelievezaal,
Achter d'Hoven 63 te Wuustwezel.
Inkom: € 8 (+60/-12: € 7)
Vanaf 9 maart 2020 kan u plaatsen reserveren
via onze nieuwe website www.sterlicht.be
via tel.: 0493/702243 (op werkdagen van 19 tot 22u aub)
of via e-mail: tickets@sterlicht.BE .
In beide gevallen krijgt u van ons een reservatienummer ter bevestiging.
En voor de late beslissers zijn er misschien nog wel kaarten aan de kassa te verkrijgen.
Wij hopen u op één van onze voorstellingen te mogen verwelkomen!

Groetjes en tot een volgende keer!
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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