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Morgen, zaterdag 26 september 
komen hopelijk vele ouders langs om het 

papier op te halen. 
 

Tom en Cliff rekenen op jullie! 
 

We verzamelen aan de kerk om 9.00 
uur. 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

Benieuwd naar ons nieuw jaarthema? 
 

Volgende week maken juf Janthe, juf 
Debby, juf Jolien en juf Christel het 
jaarthema bekend aan alle kinderen 
van onze school. 
 

Echter, het jaarthema is van een heel 
andere orde dan hierboven in rijm 
gegoten… 
 

Een verrassend en vreugdevol 
jaarthema… gelukkig maar! 

 

Coronamaatregelen in onze school: 
 
✓ Iedereen boven de 12 jaar 

draagt een mondkapje.  
✓ We houden afstand, 1,5 meter 

van elkaar. 
✓ Handen wassen met water en 

zeep is een belangrijke regel. 
✓ Er is gecontroleerd gebruik van 

alcoholgel in onze school als 
wassen met water en zeep niet 
mogelijk is (juffen en meesters 
begeleiden dit). 

 

 

 
 

 

 
 

Maandag 28 september: VERLOF 
Kinderen, juffen en meesters gaan 
even genieten van de herfst… 
De school is deze dag gesloten 
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 OPROEP… De ouders die de oversteek verzorgen aan de Kievitstraat – Kalmthoutse 
Steenweg zijn nog op zoek naar hulp. 

 

Onze oversteekouders zoeken nog 1 persoon 

die hen kan helpen bij het veilig oversteken van de 
schoolkinderen.  
Het is echt noodzakelijk om na schooltijd met 2 
personen het verkeer tegen te houden.  
 

Eén iemand vinden voor één momentje na schooltijd en alles loopt op wieltjes. Dan kunnen 
zowel kinderen als ouders gerust zijn. 
 

Kelly Swann ontvangt graag een verlossend telefoontje: 0496 63 46 30. 
 

 Hopelijk denkt iedereen nog eens aan de afspraken rond parkeren. Dank hiervoor!   
 
Er kan geparkeerd worden op de 
parkeerplaatsen aan de Nieuwmoerse 
Steenweg of aan de kerk. 
Dit wordt goed opgevolgd.  
 
Toch zijn er mensen die parkeren op de 
privéparking van Dr. Denissen en kinderen 
laten uitstappen aan het kleine 
verbindingweggetje tussen de 
Nieuwendijk en de Nieuwmoerse 
Steenweg, doorrijden door de wijk en fietsers 
in gevaar brengen. 
 
We vragen uitdrukkelijk om geen auto’s te laten parkeren in de Nieuwendijk en/of om met de 
auto door de Nieuwendijk te rijden. 
We vragen uitdrukkelijk om niet te parkeren op de parking van Dr. Denissen. 
 
Als we de afspraken niet respecteren gaat het chaos worden en dit moeten we 
vermijden! 
Graag ieders hulp! 

 
Een paraplu is een handig 
ding om onder te schuilen… 
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 Vraagje van de kinderen aan de ouders 
 

Beste ouders, 
 
Het is fijn dat jullie de kinderen komen afhalen 
met de fiets.  
Soms wordt onze fietsrij van de kinderen wel heel 
lang met allemaal ouders ertussen. 
 

Vinden jullie het oké om even te wachten wanneer wij met de fietsrij passeren? En dat jullie 
dan achter onze fietsrij rijden? 
 

Dankjewel! 
 
(Meester Luc vindt dit een goed idee.) 
 
Groetjes van Alessandra en Lisse 
 

 Scholenveldloop… gewoon in Sterbos 
 

De scholenveldloop 
zoals wij die al jaren 
kennen kan door 
Corona helaas niet 
doorgaan. 
 
We lopen niet op een 
locatie ergens in Wuustwezel, niet samen met andere lagere scholen, er zijn géén ouders en 
sympathisanten die komen supporteren... Jammer, maar het is niet anders. 
 
Maar de sportdienst en de turnleerkrachten uit onze gemeente willen dit evenement niet 
zomaar afgelasten. 
We lopen gewoon in onze eigen school, op een zelf gekozen moment. 
 
Onze ‘scholenveldloop’ gaat door op vrijdagvoormiddag 2 oktober. 
We gaan er een leuk veldloopfeest van maken met alles erop en eraan. Het parcours 
alleen al zal het onvergetelijk maken voor onze kinderen. 
 

Op vrijdag 2 oktober komen alle kinderen van het eerste tot en met het zesde leerjaar 

sportief gekleed en met gepast schoeisel naar school. 

 
De kinderen van het 1ste en 2de leerjaar lopen 12 minuten. 
De kinderen van het 3de en 4de leerjaar lopen 18 minuten. 
De kinderen van het 5de en 6de leerjaar lopen 24 minuten. 
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Onze veldloop is geen wedstrijd. Iedereen loopt op zijn/haar eigen tempo en mag 
tussendoor wandelen als het even niet meer gaat. 
Alle deelnemers krijgen een appel als beloning, aangeboden door onze gemeente. 
We maken mooie foto’s die zullen verschijnen op de website van onze school en in de 
nieuwsbrief. 

 
 

 
 

 Nieuws van onze Ouderraad: fietshelm - actie 

 
 
 
 

PROMO PROMO PROMO 
Enkel voor kinderen van onze 
lagere school! 
 

€ 5 
(Winkelprijs € 14) 

 
Te bestellen bij de 
OUDERRAAD: 
ouderraad@vbssterbos.be 
Of telefonisch bij onze voorzitter 
Cliff De Blick:  
0475 33 03 33 

mailto:ouderraad@vbssterbos.be
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 Jeugdsternieuws  
 
 

Hey lieve Jeugdsterkids! 
 
De leiding is bijna helemaal klaar voor het nieuwe 
jeugdsterjaar, jullie ook?  
Kom zondag 27 september 2020 zeker mee zoeken naar jullie 
leiding voor het nieuwe jaar in ons knotsgekke labo! Jullie zijn 
welkom vanaf 13u zodat we om 13u30 kunnen beginnen, de 
mama's en papa's mogen jullie om 16u30 terug komen ophalen. 
 
Meer informatie over het nieuwe werkingsjaar kunnen jullie 
vinden op onze website http://jeugdster.weebly.com! 
 
Dit jaar kunnen we spijtig genoeg geen reclame komen maken op school, maar alle kindjes 
zijn welkom om eens te komen proberen!  
 
Als er nog onduidelijkheden of vragen zijn mag je ons zeker contacteren via  
mail: jeugdster.ww@gmail.com 
facebook: Jeugdster Wuustwezel 
of neem contact op met de leiding, alle informatie vinden jullie hiervoor op de 
website: http://jeugdster.weebly.com 
 
Hopelijk tot op de startactiviteit! 
De Jeugdsterleiding 

 

 
 
 
 

http://jeugdster.weebly.com/
mailto:jeugdster.ww@gmail.com
http://jeugdster.weebly.com/
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 Studie- of opvoedingsondersteuning (stond ook in nieuwsbrief 5) 
 

Beste ouders  
 

Ik ben Ine, een derdejaarsstudent van de bacheloropleiding toegepaste psychologie, te Antwerpen. Ik 
heb vanuit de Hogeschool een opdracht gekregen rond studie – of opvoedingsondersteuning. Hiervoor 
ben ik op zoek naar een leerling in het lager onderwijs (4de, 5de of 6de leerjaar) en/of ouders die een 
vraag hebben omtrent het studeren (bijvoorbeeld; motivatieproblemen, beperkte studiemethode, 
faalangst, …).  
 

Ook een vraag van ouders die betrekking heeft op de opvoeding van een kind uit het basisonderwijs 
(kleuter of lager) is mogelijk. Hier kan het bijvoorbeeld gaan over moeilijkheden met slapengaan, de 
huiswerksituatie, het aanbrengen van structuur, enzovoort. Concreet omvat deze begeleiding 7 
contactmomenten die afhankelijk van de omstandigheden (COVID-19) face to face of digitaal zullen 
doorgaan met de leerling en/of ouders in de periode oktober – december 2020.  
 

Aan de hand van feedbackmomenten op de Hogeschool zal de docent erop toezien dat de begeleiding 
vlot en correct verloopt. Bij elke vorm van communicatie over de begeleiding wordt er discreet 
omgegaan met informatie van de leerling, zijn/haar ouders en/of leerkracht.  
 

Indien u of uw zoon/dochter in deze periode hulp kan gebruiken bij het leer- of opvoedingsproces zou 
ik het ten zeerste appreciëren indien u uw medewerking zou verlenen aan deze opdracht. U mag 
mezelf (r0802045@student.thomasmore.be) of de school via niki.vangils@vbssterbos.be altijd 
contacteren voor meer informatie omtrent de opdracht. Ik dank u oprecht voor de bijdrage die u wil 
leveren aan mijn opleiding. 
 
Vriendelijke groeten 
Ine De Bie 
 

 
 
 

 Verloren voorwerpen  
 

 
 
 
 

 
Af te halen op het secretariaat. 

 
 

mailto:r0802045@student.thomasmore.be)
mailto:niki.vangils@vbssterbos.be
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 Ziek? Is het Covid-19? Griep? Verkoudheid?  
 

Wat als je kind ziek is?  

• Zieke kinderen komen niet naar school. Je maakt zo snel mogelijk een afspraak met 
de huisarts. 

• Behoort je kind tot de risicogroep, bijvoorbeeld door een afgezwakte immuniteit? Dan 
beslist de behandelende dokter of je kind de lessen op school kan volgen of verder 
thuis blijft leren. 

• Behoort iemand van je gezin tot de risicogroep, bijvoorbeeld door een afgezwakte 
immuniteit? Dan mag je kind naar school komen, tenzij de behandelende arts anders 
oordeelt. 

• Wordt je kind ziek op school? Dan brengen we het naar een apart lokaal en vragen we 
je om je dochter of zoon te komen afhalen. Je neemt dan zo snel mogelijk contact met 
de huisarts. Die zal beslissen of je kind moet getest worden.  

 
UGent-professor An De Sutter van de vakgroep Volksgezondheid en Eerstelijnszorg 
vertelde in een krant dat het heel moeilijk is om op basis van de symptomen af te lijnen of 
iets een verkoudheid, griep of Covid-19 is. 
De symptomen in onderstaande tabel geven ons wel een wetenschappelijk onderbouwde 
indicatie of het een verkoudheid, een griep(je) of een coronabesmetting is. 
Let wel: het is een indicatie! De huisarts stelt uiteraard de diagnose!  

 
 

 

Bron: YaleNewHavenHealth, (klinisch) psycholoog Elke Van Hoof 

 
 
 
 
 

Tot een volgende keer! 
Luc 

 

https://datawrapper.dwcdn.net/cHWEf/8/

