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De werkelijkheid is onwerkelijk geworden. 
Vol verbazing en ontzetting kijken we rondom ons. 
 
Een tsunami van wilde verhalen bereikt ons ook via via:  
“Helikopters gaan het virus vernietigen. Blijf binnen vanavond!” Of: “De chinezen of de russen hebben het virus in laboratoria 
gecreëerd.” Of: “Gorgelen met lauw en zout water en ’t virus heeft geen kans.” 
En: “Ze zeggen dat, ik heb horen zeggen, ik heb gelezen, volgens mij, serieus uit goede bron vernomen…” 
Wat een lawaai in een tijd van grote ongerustheid. 
 
Net nu, wanneer de werkelijkheid die we beleven zoveel anders is geworden. 
We blijven kijken vol ontreddering. Red ons, spaar ons… “Spaar ons Heer…” 
Een gebed kan ons moed geven maar we moeten nu volop geloven in de wetenschap en doen wat experten van de wetenschap 
ons zeggen! Zonder morren, stil, de maatregelen toepassen! We doen dit zéér goed hier op Sterbos!  
 
’t Is hier werkelijk stil. 
De ruimte en de lucht erin is stil. 
Stil in onze school. 
Enkel en enkele kinderen van ouders die werken in de zorg voor ouderen en hulpbehoevenden, in ziekenhuizen zijn hier en in 
Ferm (Stekelbees)… 
Lege klassen, lege speelplaats, leeg secretariaat… 
Verleden week stroomden nog telefoons en berichten in WhatsAppgroepen en e-mails binnen…  
’t Was efkes storm maar nu is die wind duidelijk gaan liggen. We nemen allemaal onze verantwoordelijkheid, onze burgerzin is 
een vanzelfsprekendheid geworden.  
 
Het is verdorie stil als er geen kinderen spelen en leren! Zelfs een ree 
was benieuwd en verwonderd. 
We zijn het zo gewoon, dat geroezemoes in winkels, op straat, in 
onze school. 
Gniffelende, hardwerkende, plichtsgetrouwe, deugnietige, stoeiende, 
vragende, structuurnodige, dromerige, …, kinderen. 
We hopen dat deze tijd vlug voorbijgaat. Het klopt niet meer met wat 
we gewoon waren… Tegelijkertijd weten we dat deze tijd langer gaat 
duren dan eerst gezegd. 
 
 
Gelukkig zijn er mensen die zich ongelooflijk inzetten voor ons 
allemaal en er zijn mensen die zo zorgen voor kwetsbare mensen…  
 
God werkt via hen, blijf ik geloven… 
 
Pasen zal nu na Pasen komen… 
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Applaus, klokkenklanken, voor 
iedereen die zorgen, voor 

elkaar, voor de natuur, voor de 
Lente van het Leven!  
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☆ Maatregelen zijn verlengd tot het einde van de paasvakantie (19 

april). Dit kan verlengd worden tot  3 mei. 

 

OOK TIJDENS DE PAASVAKANTIE BLIJFT ONZE SCHOOL 
OPEN VOOR DE OPVANG  

OOK FERM (STEKELBEES) BLIJFT OPEN EN ZORGEN 
VOOR DE OPVANG 

Zie verder in deze nieuwsbrief 
 

☆ Thuis… Zo ziet onze dag er uit!  

Ouders, we zijn jullie zo dankbaar. Het is geen evidentie om thuis te werken en er te zijn voor jullie 
kinderen. We weten dat jullie dat ontzettend goed doen. 
 
Jullie mogen altijd een verhaal schrijven, een fotoreportage maken enz. De nieuwsbrief mag er vol 
mee staan! (Mag verstuurd worden naar directie@vbssterbos.be ) 
 

mailto:directie@vbssterbos.be
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☆ Juf Helga stuurde ons volgend idee. Het werkt!  
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☆ Onze school zorgt voor opvang voor helden van helden 

Kinderen van wie de ouder(s) een job in een cruciale sector  
(zorg, veiligheid, voedingsnijverheid, distributie, ...) uitoefenen  
zullen opgevangen worden in onze school door onze juffen en meesters. 
Zij hebben niet de mogelijkheid om thuis te werken.  
Ze nemen nu de zorg op van zieken en mensen die hulp nodig hebben, zorgen ervoor dat iedereen 
naar de winkel kan ... 
Het is daarom letterlijk van levensbelang dat hun kinderen op school worden opgevangen.  
 
Ouders geven door via email aan de klastitularis wanneer hun kinderen moeten opgevangen 
worden. 
Zie verder in de nieuwsbrief. 
 

 

☆ Brief van het OCMW!  

 

Beste, 
 
Door de sluiting van de scholen zijn kinderen en jongeren genoodzaakt thuis voor school te werken. 
Ik merk dat jullie samen met alle leerkrachten jullie uiterste best doen om een manier te vinden die 
zowel voor de ouders als voor de jongere werkt. Internet en een computer zijn hiervoor wel 
essentieel. Daarom wil ik jullie informeren over de mogelijkheden die er zijn vanuit het OCMW voor 
de gezinnen die niet over deze voorzieningen beschikken. 

• Telenet voorziet internetcheques voor kinderen en jongeren zonder internet. Aanvraag dient 
via het OCMW te gebeuren 

• Financiële steun via het kinderarmoedefonds voor aansluiting internet of aankoop pc, laptop of 
tablet 

De ouders kunnen mij via onderstaand mailadres of telefoonnummer contacteren. 
 
 
Alvast bedankt. 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
VALERIE VAN BAEL 
Maatschappelijk assistente 
  
Tel.: 03 633 52 10 
valerie.van.bael@ocmwwuustwezel.be 
Bereikbaar op dinsdag en donderdag, vrijdag in de voormiddag 

 
 
 
 
 

mailto:valerie.van.bael@ocmwwuustwezel.be%0d
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☆ STRUCTUURKAARTJES 

De meeste ouders vangen hun kinderen thuis op. Dat is wennen. “Structuur brengt rust voor kind en 
ouder”, zegt onderwijsondersteuner Wendy Peerlings. De gratis structuurkaarten van Klasse helpen 
daarbij.  
 
https://cdn.klasse.be/wp/wp-content/uploads/2020/03/Structuurkaarten_Corona.pdf  

 
 

 

☆ Elfje van Joren 

Onze leerlingen en onze juffen en meesters houden bijna dagelijks contact. Hieronder een voorbeeld: 
 

Bericht aan juf Veerle Huys: “Hallo juf. Ik heb een elfje gemaakt. Groetjes!” 
                 

                schattig 
 
            lekker zacht 
 
         klein wit staartje 
 
         hupt in het rond 
 
              konijntje 
 

https://klasse.us1.list-manage.com/track/click?u=366d02e5625d901af645e2ac5&id=7ae90919ac&e=bf0247aebc
https://cdn.klasse.be/wp/wp-content/uploads/2020/03/Structuurkaarten_Corona.pdf
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☆ Brief van FERM (Stekelbees) 

Beste directies, 
  
Eerst en vooral een dikke pluim voor jullie en jullie leraren! Wat een inzet! Erg knap! 
  
Voor de paasvakantie kunnen ouders via onze website opvang reserveren. Op die manier krijgen wij 
een concreet zicht op de opvangvragen en kunnen wij onze kinderbegeleidsters beter inzetten.  
Ouders kunnen reserveren via volgende link: reserveren.samenferm.be 
Ze kunnen dan inloggen met hun gegevens zoals anders. Als er kindjes zouden komen, die nog niet 
ingeschreven zijn, mogen zij mailen naar bko.wuustwezel@samenferm.be 
Dan brengen we de inschrijving in orde en noteren we hun opvangvraag.  
Uiteraard willen wij zo flexibel mogelijk tegemoet komen aan de opvangvragen die komen. Daarom 
kunnen ouders opvang bij aanvragen en kosteloos annuleren tot twee dagen voor aanvang van de 
opvang tot 00u. 
Onderstaande voorbeelden ter verduidelijking: 

- Je hebt opvang nodig op maandag -> dan kan je dat bij aanvragen tot zaterdag middernacht.  
- Je wil de reservatie voor woensdag annuleren -> dan kan dat tot maandag middernacht. 

In onze nieuwsbrief voor de ouders zal ik een schema toevoegen zodat het duidelijk is.  
  
Op basis van de reservaties zetten wij kinderbegeleidsters in. We hebben per locatie vaste teams die 
de opvang doen.  
Als we merken dat er voor een bepaalde locatie ’s morgens of ’s avonds geen kindjes zijn 
ingeschreven, bellen wij de avond voordien de betrokken kinderbegeleidsters op om te melden dat zij 
dat moment niet moeten komen.  
We hangen een blad aan de voordeur. Als er dan toch ouders voor de deur zouden staan, kunnen zij 
Ilse of mij bellen of mailen.   
  
We vermelden in de nieuwsbrief uiteraard ook de reeds gekende voorrangsregels (kinderen van 
ouders die werken in essentiële sectoren, kwetsbare gezinnen, ouders die enkel op grootouders 
kunnen rekenen voor opvang,…) 
  

Alvast hartelijk bedankt voor de goede en vlotte samenwerking       

Groetjes, 
 
Lara Gommeren • Verantwoordelijke Buitenschoolse Kinderopvang 
lgommeren@samenferm.be • 03/669 91 65 • Infolijn 070/24 60 41 van 9 tot 14u 
SamenFerm.be • Ferm Kinderopvang vzw • Gasthuisdreef 6A • 2990 Wuustwezel 

 

 

mailto:bko.wuustwezel@samenferm.be
mailto:lgommeren@samenferm.be
https://www.samenferm.be/
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☆ Derde ster hangt al een tijdje aan de muur 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Onze werkgroep die werkt rond het jaarthema ziet een aantal initiatieven in het water vallen. Ik 
bedank toch heel graag hun inzet en creativiteit. 
 
Onze pantoffelheld gaf ons een opdracht om 1000 sterren te behalen: Samen op weg naar 1000 
heldendaden van onze kinderen. Heel wat sterren werden op de prikborden in de lagere school en 
kleuterschool gehangen en de teller staat op ongeveer 400. 
 
Wedden dat sterren er bij zullen komen, dat er nog 
heldendaden door onze kinderen worden verricht, dat er 
in deze gekke nare moeilijke tijden toch sterren kunnen 
verdiend worden? 
 
Stuur ze maar op naar onze school, steek ze maar in de 
brievenbus van onze school, mail ze door naar jouw juf en 
meester… 
 
Al die sterren hangen we uit hoor!  

 

 

 

 

☆ Onze juffen van de kleuterschool bezorgden deze week alle kleuters 

en hun ouders een brief:  

 
Hier een briefje van al jullie juffen. 

Op school is het heel stilletjes. Elke dag zijn er maar weinig kinderen, daarom zijn er elke dag  ook 

maar 2 juffen of meesters die komen spelen en werken. Wij missen jullie ook. 

Wij willen jullie allemaal een dikke duim geven omdat jullie zo goed thuis blijven. Omdat jullie niet bij 

oma en opa, moeke en vake, … gaan spelen. Op deze manier zorgen jullie er voor dat Corona niet 

doorgegeven wordt. Dat vinden wij super!!        

 
Nu jullie veel thuis zijn willen we jullie blij maken met enkele leuke tips en spelletjes. 
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✓ Opwww.kiddikleurprenten.be vinden jullie knutselkleurplaten. Niet enkel kleuren, maar ook 

knippen en kleven. 

 

✓ Veel super leuke knutsel ideeën vinden jullie onder volgende link: 

https://www.leukmetkids.nl/category/knutselen-met-kinderen/ 

 

✓ Als jullie er een muziekje bij willen, kan je in je app-store radio Winokio downloaden. 

 
 

 

 

o Wanneer jullie kleuter aan het tekenen is kunnen jullie eens een keertje mee opletten 

hoe ze hun potlood vastnemen. Vanaf 4 jaar mogen jullie echt vragen om dit zo te 

doen. Hieronder een film van de juiste pengreep: https://www.youtube.com/watch?v=e-

5H2GbWzC8Kunnen jullie lekker samen oefenen. 

 

✓ Vergeet vooral niet te bewegen. Maak er een filmpje van en stuur het naar meester Sven. Je 

kan de filmpjes van alle kinderen bekijken op de facebook pagina van de school.  

 

✓ Zingen jullie nog mee met het liedje van juf Lea? Zeker doen. 

https://www.youtube.com/watch?v=O7TgR1KUJA0&fbclid=IwAR1ITNxhNOTENK4S2vbfnm5X

pA-nPmIhQwnkstf4UAsAtg3mpRJSwgvpf7Q 

✓ Bedenk er een leuk dansje bij. Maak er een filmpje van. Dat mag ook aan meester Sven 

bezorgd worden. 

✓ Verder mogen jullie nog steeds sterren met goede daden posten in de brievenbus van de 

school. Zet jullie beste beentje voor en help papa, mama, broer of zus. Geef papa of mama 

https://r.news.kiddicolour.com/mk/cl/f/xlWAB5Ub8vM7TqP8sgld-BHtjPgRtyko96ALyFZ2EfcxkbDHUpuM7izrDcMTyCbZri4S9AvEKyMwtfrr4G1v7dkGlMSmSL2AGzE6z5g-QAfjzi00sEoYgers3WhbCncHLS4YL5tyrDq0F5MePapaQBHIUKmUryITKQ9AmlRXByWvIoyO0Nxp8rNy1xIl3_gxwnBFJkpBQ1xBbYB-6ERGQjiYBFcrCvRCbwVRYM78eIS3Y49AWGZZhCFDI2ucX0uhIymfFAhePzXd3JqvevATNKwwCBswq6lh1Xw6rFNxx-RNpWhDx3oem0GeEzkUSdfeIw
https://www.leukmetkids.nl/category/knutselen-met-kinderen/
https://www.youtube.com/watch?v=e-5H2GbWzC8
https://www.youtube.com/watch?v=e-5H2GbWzC8
https://www.youtube.com/watch?v=O7TgR1KUJA0&fbclid=IwAR1ITNxhNOTENK4S2vbfnm5XpA-nPmIhQwnkstf4UAsAtg3mpRJSwgvpf7Q
https://www.youtube.com/watch?v=O7TgR1KUJA0&fbclid=IwAR1ITNxhNOTENK4S2vbfnm5XpA-nPmIhQwnkstf4UAsAtg3mpRJSwgvpf7Q
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ook een ster als jullie samen iets leuks gedaan hebben. Alle sterren krijgen een plaatsje aan 

het bord.  

☆ Hieronder vinden jullie de tekst van het lied van juf Lea en haar man 

Ruud 

Prulla Corona 
 

Fik de hond en Toos de kat, 
Brul de leeuw en Schild de pad 

Piep de muis en Wol het schaap 
Jos de os en Chimp de aap 
samen hebben we overlegd 

Virusje moet weg 
 

ref 
Prulla Corona is stom 
het is heus niet dom 

was steeds je handen goed met zeep 
Prulla Corona is klein Prulla Corona is leep 

samen bereiken we de streep 
 

Kraan de vogel en Worm de pier 
Nijl het paard en Trees de mier 

Jos de duif en Aas de gier 
Frans de gans en Stink het dier 

samen hebben we overlegd 
Virusje moet weg 

 
ref 

Prulla Corona is stom 
het is heus niet dom 

sta niet te dicht bij elkaar 
Prulla Corona is klein, het is een gevaar 

Blijf goed zorgen voor elkaar 
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Dag Luc, 
 

Elke maandag krijgen de leerlingen van het derde leerjaar een heleboel weektaken in hun mailbox: 

rekenen, schrijven, lezen, bewegen, Bingeltaken maken, … Maar deze week kregen ze ook de opdracht 

om een gezond tussendoortje te maken. Vol spanning wachtte ik tot ik hun creaties kon bewonderen. Al 

snel kreeg ik enkele leuke reacties: ‘Wauw juf, wat een leuke opdracht!’, ‘We hadden een taak over de 

klok, dus hebben we het fruitmomentje aangepast!’, ‘Ik heb een lekker mannetje gemaakt!’, ‘Ik ben niet zo 

creatief maar heb wel mijn best gedaan’,  … Dat is er wel aan te zien dat ze hun best hebben gedaan! 

Hieronder vinden jullie enkele toppers! Ik ben trots op hen!  

 

Groetjes juf Anke (derde leerjaar) 

 
 

☆ Kijk regelmatig de berichten via e-mail van onze juffen en 

meesters 

Juffen en meesters van onze school staan ondermeer via e-mail rechtstreeks met kinderen en 
ouders in contact. 
 
Onze juffen en meesters sturen ten laatste op maandag 30 maart opnieuw een e-mail naar de ouders 
met een aantal taken voor die week. Ook op Bingel en Kweetet zullen taken worden klaargezet. De 
kinderen van het zesde leerjaar vinden ook opdrachten in Google Classroom.  
Nieuwe leerstof waarvoor instructie nodig is, geven we niet mee. Leerkrachten bekijken voor hun eigen 
leerjaar wat haalbaar is. 
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Indien leerlingen toch naar school komen, kunnen ze de taken meebrengen en die tijdens de opvang 
uitvoeren. 
 

We raden sterk aan om de taken en opdrachten te maken.  
 

Als er vragen zijn, kunnen ouders mailen met de klastitularis of telefonisch contact opnemen met de 
school. 
 

☆ Lammetje Julia is geboren 

Berichtje aan juf Veerle: 
 

Juf,  
  
Vandaag is er een lammetje geboren, vanmiddag terwijl we aan 
het eten waren. 
Kijk maar eens hoe schattig, het noemt Julia. 
  
Groetjes 
Kaat 
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☆ Gratis een kaartje versturen, bijvoorbeeld naar de 

grootouders 

 

Deze app kan je downloaden.  
 

 

 

  

 

 
 
 

☆ Groeimee.be 

“Werk, gezin en vrije tijd invullen 
De strenge maatregelen om het coronavirus in te dijken, vragen veel van ons allen.  
Groeimee.be verzamelde inspiratie om deze weken zo goed mogelijk door te komen.  
Op de themapagina vind je tips om met je kinderen over de crisis te praten, artikels over thuiswerk 
met je kinderen in huis, speel- en doe tips...  
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☆ Ketnet zet zich in, speciaal voor leerkrachten en leerlingen 

 

Beste leerkrachten en directies, 

Het zijn bijzondere tijden en ook nu wil Ketnet er zijn voor leerkrachten en 

leerlingen. We brachten jullie vorige week al op de hoogte van ons educatief 

aanbod en bezorgen jullie nu graag een update van het beschikbare aanbod. 

Daarnaast biedt Ketnet ook een uitgebreid aanbod aan om de Ketnetters aan te 

moedigen om te blijven bewegen.  

Ketnet Junior is er ook tijdens de coronacrisis voor de allerkleinsten en daarom 

werd er beslist om het lineair aanbod uit te breiden. Ketnet Junior is te vinden 

doorheen de dag op de verschillende zenders van VRT. 

• Van 06.00 tot 07.30 uur op het kanaal van Ketnet 

• Van 08.30 tot 09.00 uur op het kanaal van Eén 

• Van 10.00 tot 18.45 uur op het kanaal van Canvas 

• Digitaal is Ketnet Junior een hele dag te bekijken via KetnetJunior.be en via 

de Ketnet Junior-app 

Het aanbod lineair en digitaal bevat programma’s die heel wat vaardigheden van 

de kleuters en peuters stimuleren zoals bijvoorbeeld Boris en 

Binti (taalverwerving), Ridder Muis (doorbreekt genderstereotypering),... 

Ketnet brengt online een aanbod van educatieve programma's waarmee 

leerkrachten en leerlingen aan de slag kunnen gaan. Het aanbod wordt dagelijks 

uitgebreid met programma's die zich richten op verschillende leerdoelen, zoals 

bijvoorbeeld De Geonauten (wereldoriëntatie), Zooks (milieu) en Lucas 

enzo (Frans). Een volledig overzicht van het educatief aanbod van Ketnet is terug 

te vinden op Ketnet.be. Ook Karrewiet blijft het nieuws op de voet volgen, zowel 

via Ketnet.be als dagelijks op Ketnet om 17.50 uur. Alle informatie over het 

coronavirus op kindermaat is terug te vinden op een handige overzichtspagina. 

Naast het aanbod voor het onderwijs bundelt Ketnet nu ook het 

bewegingsaanbod op Ketnet.be en in de Ketnet-app. Van dancetutorials van 

#LikeMe en bokstutorials van Campus 12 tot Mijn sport is top en Mijn dans is top; 

heel wat programma’s en video’s bieden inspiratie voor de kinderen om hen aan 

te zetten tot sporten. 

Ketnet veranderde vorige week in #kotnet. Ook de Ketnet-wrappers blijven in hun 

'kot' en proberen er samen met de Ketnetters thuis het beste van te maken. 

https://www.ketnet.be/doen/educatief-aanbod
https://www.ketnet.be/karrewiet/meer-weten/alles-over-het-coronavirus
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Onder de overkoepelende wegwijzer #kotnet blijven de wrappers in verbinding 

met de kinderen thuis. Ze zorgen elke dag voor leuke filmpjes vanuit hun eigen 

kot en zetten daarbij ook in op bewegen. Met hun tips, challenges en work-outs 

zorgen ze ervoor dat ze Ketnetters inspireren om te blijven bewegen.  En voor de 

allerjongsten is er Biba & Loeba dat de motorische vaardigheden bij peuters en 

kleuters stimuleert. 

Tot slot willen we jullie nog meegeven dat door de coronacrisis verschillende 

aangekondigde acties worden uitgesteld. De pet op tegen Kanker verschuift naar 

2021. De Buitenspeeldag zal dit jaar jammer genoeg niet plaatsvinden. En tot 

slot, door het uitstellen van het EK voetbal zal ook de Duivelse +scholenactie 

worden uitgesteld naar een later moment. We houden jullie hierover verder op de 

hoogte. 

We wensen jullie nog veel succes in deze moeilijke tijden. Zorg voor jezelf en 

voor elkaar. 

Met vriendelijke groeten, 

Dr. Telidja Klaï 

Ontwikkelingspsychologe Ketnet 

   
 

 

☆ Wat gaat de komende weken, maanden, niet door?  

Viroloog Van Gucht stelde in het VRT-nieuws dat de vastgestelde periode door de veiligheidsIn die 
periode zijn alle geplande activiteiten geannuleerd binnen onze school. Uitstappen, vastentocht 
en dergelijke vallen weg.  
 
De kledinginzameling gaat niet door. 
 
Feesten in onze school gaan niet door in de maanden maart en april.   
 
Wie een feest in deze periode heeft gepland in onze refter, neemt contact op met mij.  
Reeds gestorte gelden worden teruggestort.  
Deze mensen krijgen voorrang als ze opnieuw een feest willen inplannen.  
 

De Paaswake in onze parochie gaat niet door. 
De grote feesten: vormsel (25 april) en eerste communie (2 mei) gaan niet door. Wanneer er hiervoor 
nieuwe data worden gegeven, is nog niet geweten.  
 

 

☆ Tips om mentaal in vorm te blijven: 
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☆ Het CLB is er voor u! VOOR MEER INFO  

ZIE NIEUWSBRIEF 25 

 
 

 

☆ Berichtje van meester Sven 

Meester Sven houdt van bewegen maar dat wist iedereen al. 
Vorige week stuurde hij volgend bericht: 
 

Om alle kinderen een beetje met elkaar in contact te laten blijven, lanceer ik deze warme 
oproep: 
Ouders die een kort videofragmentje of een foto van hun sportende kinderen willen maken,  
mogen dit doorsturen naar sven.snijders@vbssterbos.be 
De foto’s of videofragmentjes verschijnen dan op de blog van onze school (website) en op de 
facebookpagina van VBS Sterbos. 

 
Deze week heeft meester Sven een bewegingsbingo gevonden. Zie hieronder… 
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Groetjes van meester Sven 
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☆ Uitgeverijen slaan de handen in elkaar 

"Omdat we het bijzonder belangrijk vinden dat je leerlingen veel lezen tijdens de schoolsluiting slaan 
Standaard Uitgeverij en Uitgeverij VAN IN de handen in elkaar. 
 
Vanaf vandaag vinden de leerlingen elke dag een nieuwe strip in hun Boekenkast op bingel. 
 
Er zijn wel enkele spelregels: 
 
1) De strip staat er voor één dag (uitgezonderd in het weekend). HIerdoor kunnen ze elke dag 
uitkijken naar een nieuw verhaal in de digitale Boekenkast. 
 
2) We sturen de leerlingen via het berichtencentrum een berichtje met de titel van de nieuwe strip. Zo 
herinneren we ze er elke dag aan hoe leuk lezen is. 
 
3) In de Boekenkast vinden ze de strip door in het zoekvenster het woord 'strip' te typen. Ze kunnen 
de strip van de dag dan aanklikken en lezen. 
 
4) Er zijn geen bingeloefeningen bij de strips. Die zijn er wel bij de fictieboeken in de Boekenkast. Je 
leerlingen mogen dus na het lezen van de strip gerust even blijven hangen. ;-) 
 
5) De leerlingen van het eerste leerjaar vinden straks een aantal AVI-strips in de Boekenkast. Die 
boeken zijn alle dagen beschikbaar. Vandaag vinden ze er alvast één terug. 
 
Ben jij nog niet vertrouwd met de Boekenkast op Bingel?  
 
Dan is het nu het ideale moment om ze te leren kennen. Alle scholen en leerlingen kunnen er tijdens 
de schoolsluiting gratis gebruik van maken. 
Zo werden er verleden week maar liefst 305000 boeken op gelezen. Het loont dus de moeite om een 
kijkje te nemen op: https://bingelsite.helpdocs.io/…/wat-is-de-digitale-boekenk…. 
 
Veel leesplezier!" 

 
 

☆ Bericht van juf Jacqueline 

 

Ten tijde van Corona overheerst bij mij toch vooral het gevoel van DANKBAARHEID. 
 
*Dankbaarheid voor de mama’s, papa’s en kinderen van het derde leerjaar. 
Toen Loïc samen met zijn mama aan de deur stond met een prachtige attentie van het hele derde, 
kwamen er, voor de eerste keer na de diagnose, de tranen. 
Gelukkig … ik kan weer voelen. 
 
*Dankbaar ben ik voor alle bemoedigende berichtjes, kaartjes, attenties 

https://bingelsite.helpdocs.io/digitale-boekenkast/wat-is-de-digitale-boekenkast?fbclid=IwAR0HPmsqhSpzLqZk6-95pRUAnIRYUuOCTK_QXVTXkabVcbyqTnRgaLESwzs
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…die ik krijg van mijn collega’s, ze zijn hartverwarmend en houden de link met Sterbos levend, dit 
doet deugd. 
…die ik mag ontvangen van andere kinderen van de school,  van de kinderen van het 4e en 5e en 6e  
(zij begrijpen het verhaal van de hersenschuiven waarschijnlijk erg goed. );  van de kinderen van het 
1e en 2e, zusjes en broertjes van kinderen van het derde, de kleuters, … 
…die ik ontvang van andere ouders, grootouders, mensen van buiten de school, ex-collega’s 
 
*Dankbaar ben ik voor de steun en concrete hulp 
…die ik krijg van mijn beide zussen, broers, (schoon)familie, ouders, vriendinnen 
 
*Dankbaar vooral voor mijn warme gezin:  
 
Ed die alles in goede, haalbare, emotionele  banen leidt zodat ik enkel maar ‘ziek’ moet zijn of beter: 
zodat ik enkel moet aansterken… 
 
Mijn beide heerlijke zonen die ieder op hun eigen manier mij elke dag laten zien in concrete en 
andere zaken dat ze er zijn voor mij 
 
Mijn beide prachtige ‘schoon-madammen’ die ervoor zorgen dat ik ruimte krijg, zodat ik weer (snel) de 
oude kan worden  
 
En dan de ‘vier’ allerbelangrijkste redenen om mijn ziekte heldhaftig en blijvend te bestrijden: ‘Lissa, 
Daan, Mil en Lola… moeke staat er binnenkort weer, sterker en stoerder dan ooit.’ 
 
De weg is vooruit, daar geloof ik in! 
 
Dankjewel allemaal, zorg goed voor elkaar X (Juf) Jacqueline en ook Eddy 

 

 

 
 

Juf Jacqueline, we duimen allemaal voor jou! Zeker weten! 
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☆ Wat moeten we blijven doen?  

Afstand houden tussen elkaar van 1,5 meter! 
 

 
 

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. 

• Extra informatie voor ouders op https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronavirus-voor-ouders 

 

• Raadpleeg de website van onze gemeente. Hier staat een bondige en duidelijke 

samenvatting.  Info te vinden op: www.wuustwezel.be/corona 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:info-coronavirus@health.fgov.be
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronavirus-voor-ouders
http://www.wuustwezel.be/corona
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☆ Mijmering…  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Warme groet en tot een volgende keer,  
meester Luc 

 

 

Zou het kunnen zijn... 
 
Dat terwijl wij ziek worden, 
de aarde kan helen 
Dat nu van alles verandert en stopt, 
de natuur weer door kan gaan 
 
Zou het kunnen zijn... 
 
Dat nu de wereld vertraagt, 
de liefde kan versnellen 
Dat druk zijn en naar buiten racen en vliegen, 
de rust vinden en naar binnenkeren wordt 
 
Zou het kunnen zijn.... 
 
Dat als we thuis moeten blijven, 
we weer kunnen ervaren van wie we houden 
Dat nu de maatschappij zo leunt op de zorg, 
we beseffen hoe ontzettend belangrijk dat is 
 
Zou het kunnen zijn... 
 
Dat de wereld en de luxe om ons heen nu kleiner wordt, 
zodat we ons eigen grote hart weer kunnen voelen 
Dat nu we goed voor onszelf en anderen moeten zorgen, 
Ontdekken dat zelfliefde en naastenliefde noodzakelijk is. 
 
Zou het kunnen zijn... 
 
Dat nu we samen strijden tegen hetzelfde, 
de eenheid in de verschillen kan worden gevonden 
Dat als we elkaar nodig hebben, 
herontdekken hoe saamhorigheid voelt 
 
Zou het kunnen zijn.... 
 
Dat na de chaos en strijd van deze tijd, 
een nieuwe wereld wordt geboren 
Dat na de angst en onzekerheid, 
de liefde en waardering voor elkaar en de aarde terugkeert 
 
Zou het kunnen zijn.... 
Dat het zo moet zijn, 
opdat de liefde wederkeert. 
 
Tekst: Rosalinda Weel 
 


