
 

 
 

 
 
 
 
 

 

Nieuwsbrief 17 
Schooljaar 2020-2021 
18 12 2020 

Even anders dan anders… 

Misschien gaan we terug naar dé essentie, kunnen we, moeten we 

terugkeren naar de eenvoud in het drukke leven, naar de stilte in 

het lawaai, naar de nederigheid in het gevoel van superioriteit, naar 

het klein zijn om te koesteren, naar het zien van het kwetsbare in 
onszelf om te omarmen met elkaar, naar Liefde zonder 
overvloed om er te Zijn voor elkaar, naar verwondering in 

plaats van alledaagse gewoonte, naar een vogel kunnen benoemen zoals 
een buizerd die in het Sterbosbosje een roodborstje laat schrikken, naar 

verbondenheid, naar creativiteit om verbondenheid toch 

kleur te geven rekening houdend vanuit een burgerplicht, een 

zorgen voor onze kwetsbaren… 

Kerstmis… 
Nieuwjaar... 

Kijken in de ogen van een pasgeboren kind…  

Er bestaat weinig mooiers… 



 Kerstwens vanuit onze parochie 
 

Nu we jammer genoeg niet kunnen samenkomen in onze kerk om Kerstmis te vieren willen we vanuit de 
parochie en onze pastorale eenheid toch de beste wensen overmaken aan jullie allen. 

 
Moge het ons allen gegeven zijn na deze 
vreemde tijd van ‘afstand’ houden;  
doorheen het nieuwe jaar te leven in het 
vertrouwen  
dat God blijft omzien naar zijn mensen en hen 
uitdaagt elkaar toch nabij te blijven. 
NIEUW en NABIJ zal 2021 worden voor wie luistert 
met het hart  
en ZEGEN binnenlaat. 
Lieve wensen voor een ‘zo warm mogelijke’ kerst  
en een hoopvol 2021! 
 
Wie die dagen wat tot rust en bezinning wil komen kan op de website van de pastorale eenheid (www.pe-
elia.be)  vanaf kerstavond, 24 december om 20.00 u. het kerstverhaal en kerstliederen (bezinnend verteld 
en uitgebeeld in de kerk van Sint-Lenaarts) bekijken en beluisteren.  
 

Ook in en aan onze kerk zal alle dagen; maar zeker op 24, 25 en 26 december van 14.00 u. tot 16.00 u. 
de kerststal en de kerstversiering te bezichtigen zijn. Kerstliederen zullen u even laten proeven van de 
verbondenheid van het kerstfeest. Je kan er ook een kaarsje ontsteken bij de kerststal en misschien een 
gave achterlaten voor Welzijnszorg.  
Moge we zo toch wat kerstwarmte doorgeven aan elkaar. 
 

We roepen wel op om alles veilig te houden; bewaar voldoende afstand tussen de bubbels, draag, als 
volwassene, een mondmasker, zorg dat er niet meer dan 15 personen tegelijkertijd in de kerk aanwezig 
zijn. 
 

We willen alle mensen bedanken die buiten en in de kerk de kerststal en versiering hebben opgebouwd 
en allen die even zullen binnenwippen in onze kerk en de kansarmen willen steunen. 
   
 

 PAPIERSLAG 
 

 
 
 

 

 

 

 
 

Op zaterdag 12 december 
werd er coronaproof twee eivolle containers vol papier 

opgehaald! 
 

DANK U WEL! 
 
 
 
 

Tom en Cliff zijn benieuwd of we 
de volgende keer nieuwe 
gezichten bij de helpers mogen 
ontmoeten… 

We maken SAMEN school, ja! 

Toch! 

http://www.pe-elia.be/
http://www.pe-elia.be/


 De warmste week 
 

De Warmste Week vindt plaats van vrijdag 18 
december tot en met donderdag 24 december 
2020. In de week voor kerst viert De Warmste 
Week de massale inzet van Vlaanderen in een 
verbindende mediaweek. 
 
We staan niet alleen in deze feestperiode…  
Misschien dat je een mooi project kan vinden om 
te steunen… 
Misschien een kaartvlammetje met een wens 
onder iemands deur schuiven… 

 

 Nieuws van onze tovenaar Ti Ta Debularius 
 
Samen met de werkgroep van het jaarthema: ‘Hocus Pocus’ 
heeft Ti Ta Debularius een warm idee uit de grote toverhoed 
getoverd.  
Ti Ta Debularius nam een film op bij het begin van de advent 
en stuurde dit door naar alle klassen: 
  

“Dag kinderen van de school van Sterbos. 
Ik ontsteek een kaars op onze adventskrans in een van jullie 
klassen. Het is advent. Een periode van warmte, licht, 
gezelligheid, verwachten… 
Echter zijn er ook mensen die veel minder mensen ontmoeten 
dan jullie. Wij mogen allemaal bewegen maar sommige 
mensen leven gelukkig, toch wel, maar toch ook een beetje 
alleen. 
Ze verwachten waarschijnlijk geen kerstkaart met een wens in 
hun brievenbus… 
Willen jullie een kerstwens schrijven naar al die lieve mensen?  
Waarschijnlijk wel. 
Met deze toverspreuk zal het zeker lukken: 
 

Hocus Pocus Tovenaarstraan 

Ik wil dat de kinderen 

Aan het wensen gaan 

Veel succes en lieve groetjes!” 
 

En het is een succes geworden! 
Onze kinderen schreven en tekenden wensen voor de bewoners van Woonzorgcentra Sint-Jozef en 
Amandina. Wat een prachtidee dat werkelijkheid is geworden! 
 
De campus WZC Sint-Jozef is gelegen in het hartje van Gooreind. Het biedt voor 90 bewoners een hartelijke en 
kwaliteitsvolle thuis in een mooie groene en rustige omgeving. 
De woon- en zorgcampus Amandina op het voormalige kloosterdomein van de Franciscanessen bestaat uit een 
woonzorgcentrum met 97 woongelegenheden, waarvan 3 bestemd zijn voor kortverblijf en 20 assistentiewoningen. Dit 
‘huis’ is omgeven door een prachtig park- en groengebied. De kapel van de voormalige kloostergebouwen werd 
geïntegreerd in het project zodat de herinnering aan het verleden voortleeft. 



 Jeugdsternieuws 
 

Hey lieve Jeugdsterkids   
 
Deze week zondag (20/12) hebben onze minners weer activiteit 
en niet zomaar een activiteit. Het is bijna kerstmis en daarom 
hebben we zondag kerstactiviteit. 
Om het een leuke kerstzondag te maken mag je in je 
kerstoutfit komen (kleed je wel warm aan want alle 
activiteiten zijn buiten). JOEPIII 
 
We vragen aan alle kindjes om een cadeautje mee te nemen 
van rond de 5 euro.  
Wij hebben er alvast heel veel zin in!! 
 
Hopelijk tot zondag!! 
De Jeugdsterleiding 

 
 Nieuwjaarke Zoete... 

 

Het zou de laatste dag van 2020 niet zijn, als 
ook die 31ste december er dit jaar niet wat 
anders zou uitzien.  
In de hele provincie Antwerpen is gaan zingen 
en deur-aan-deur gaan voor snoepjes of 
centjes verboden, maar Nieuwjaarke Zoete 
laten we toch niet zomaar voorbij gaan!  
Maak een leuk filmpje, een foto, tekening of 
kaartje met jouw nieuwjaarswensen en stuur 
alles voor 30 december 
naar   jeugd@wuustwezel.be   of steek het in 
de brievenbus van het gemeentehuis. Je mag 
zingen, dansen, voorlezen… in je filmpje, dat 
mag je helemaal zelf kiezen. Maak er iets 
moois van, zodat we 2021 met z’n allen warm 
kunnen inzetten  
Zet er zeker je naam, leeftijd, telefoonnummer 
en adres bij en wie weet kom jij op 31 
december op onze Nieuwjaarke Zoete TV!  
 
Kijk op 31 december mee via  www.wuustwezel.be/2021 ! 

 
In de Joepie, deze week meegeven met de kinderen, vind je bovenstaande afbeelding die je kan 
gebruiken als poster om aan het raam te hangen… Ook zijn er leuke ideeën te vinden om in 
brievenbussen te steken tijdens een wandeling! 

 
De kinderen van onze leerlingenraad hebben een verfrissend oud Nieuwjaar-Zoete-
lied gezongen, opgenomen en doorgestuurd naar Amber Daniëls van de Jeugddienst 
van onze gemeente.  
Hopelijk te zien op: Nieuwjaar Zoete TV… 

mailto:jeugd@wuustwezel.be
http://www.wuustwezel.be/2021


 Rekeningen 
 
Dankjewel om de betalingen te verrichten.  
 
Voor de administratie en de boekhouding was het 
nodig om alle “achterstallige rekeningen” die we in ons 
bestand vonden, mee te geven, ook al waren 
verrichtingen reeds in orde gemaakt.  
Excuses hiervoor.  
 
 
 

Als de betalingen reeds gebeurd waren, of als je nog op andere problemen stuit, mag je dit altijd mailen 
naar directie@vbssterbos.be . 
Gemakkelijk is dat je dan een bewijs van betaling en de datum van de betaling doorgeeft. 
 
Alvast bedankt! 
 
Fijne kerstdagen en een hoopvol nieuw jaar! 
Vanwege Lea en Ikrame! 
 

 
 Kerstgroeten van de sterren uit de gele klas in naam van alle klassen! 

 
 

 
 
 
 

mailto:directie@vbssterbos.be


 Van harte WELKOM aan onze nieuwe sterren die mogen schitteren op hun eigenste unieke 
manier in onze school. Na de kerstvakantie beginnen ze aan een groot avontuur! Een grote stap 
in hun prille leventje! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 Proficiat juf Jacqueline en Ed ! Fantastische ‘grootouders’… 

 

Juf Jacqueline is dolgelukkig. Moeke (want zo wordt juf Jacqueline ook al 
enkele jaren genoemd door haar kleinkinderen) en Vake vertoeven ondanks 
alles in hogere sferen… 

Ellie is geboren! Derde kindje van Annelies en Roel! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Silas 
Van 

Gouwbergen 

Groene klas 

Gele klas 
Oranje klas 

Hoera, iedereen mag het horen 
Ons zusje is gisteren geboren! 
Lola wil veel kusjes geven, zo blij met dit 
nieuwe leven. 
Daan gaat alle teentjes tellen, er is nog 
zoveel te vertellen! 
Harten vol liefde, een nieuw begin, 
welkom lieve Ellie in ons gezin! 



 Coronamaatregelen 
 
Voor onze school verandert er 
niets.  
 
Nog steeds in code oranje! 
De schoolorganisatie blijft hetzelfde! 
Zelfde afspraken! 
Zelfde regels! 
 
We houden hoopvol vol! 
 
Mochten de maatregelen verstrengen, dat zal u dit zeker lezen in een extra 
nieuwsbrief! 
 
Alle kinderen zijn terug welkom op 4 januari 2021! 
 

 



 
 Stap voor stap te weten komen wat we 
moeten doen aan de hand van 
beslisbomen… Het coronavirus bij kleuters! 
UPDATE 

 
 



 

 

 
 Een nieuwjaarsbrief uit 1953 

 
 

Lieve ouders, 
 
Voor wie is wel mijn eerste woord, van ’t blijde 
Nieuwjaar? 
Voor wie had ik al dagen lang mijn beste wensen klaar? 
 

Natuurlijk ieder raadt het al:  
voor Vader en voor Moe. 
Ik kom dan ook eerst van al vol vreugde naar u toe. 
 

Een zalig Nieuwjaar, Vaderlief en Moeder, alle twee. 
Ik maak U heel het nieuwe jaar gelukkig en tevree. 
 

En ik vraag aan Onze Lieve Heer: 
O zegen onze Pa en Moe en maak dat ik hen nooit 
verdriet, 
maar steeds genoegen doe.  
 
Uw braaf kindje, 
Aloïs 
Wuustwezel, 1 januari 1953 

 
 



 
 Stap voor stap te weten komen wat we moeten doen aan de 
hand van beslisbomen… Het coronavirus bij kinderen van de 

LAGERE SCHOOL en secundaire school!  
 



 

 

 Kerstwens (Kris Gelaude)  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 Dit bericht heb ik ontvangen vanuit het Katholiek Onderwijs.  

 

Reizen tijdens de kerstvakantie?  
15 december 2020 
Ondanks het feit dat de overheid ten stelligste afraadt om 
naar het buitenland te reizen, zullen sommige mensen toch 
hun koffers pakken en vertrekken. Hoe ga je daar dan mee 
om als school? 
Sowieso moet vanaf 18 december iedereen die naar een rode 
zone geweest is, gedurende tien dagen verplicht in 
quarantaine. Die verplichting geldt zowel voor kinderen 
als voor volwassenen. 
Als een leerling of personeelslid dat naar een rode zone op vakantie geweest is, weigert om nadien 
in quarantaine te gaan en zich toch aandient op school, kun je hen de toegang weigeren. Het zou 
een onaanvaardbaar gezondheidsrisico zijn om die leerlingen of personeelsleden tot de school toe te 
laten. 
Voor leerlingen die terugkeren uit een rode zone, ben je als school ook niet verplicht om in 
afstandsonderwijs te voorzien tijdens hun quarantaineperiode. 
Personeelsleden die in quarantaine moeten ten gevolge van een reis naar een rode zone en voor wie 
thuiswerk niet mogelijk is, kunnen geen beroep doen op heirkracht. Zij moeten hun afwezigheid 
regelen door het opnemen van een verlofstelsel (avp of vvp). 
De quarantaine verplichting geldt niet voor leerlingen of personeelsleden die terugkomen uit 
een oranje zone. Ook leerlingen of personeelsleden die samenwonen met een persoon die naar een 
oranje of  rode zone is geweest, hoeven niet in quarantaine tenzij die persoon positief zou testen. 
 

 
  
 Verloren voorwerpen 

 

Een mooie armband met een cirkelvormige 
wereldkaart is gevonden op de speelplaats. Dit 
kan je steeds komen ophalen op het secretariaat! 
 
Ook zijn er heel wat fluohesjes en brood- en 
koekendoosjes achtergebleven. 
Dit alles is te vinden onder de luifel van de lagere 
school. 
Zaterdagavond wordt alles opgeruimd! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Genietende kerstkinderen 
 
 

  



    



 
 
 
 

 
 

Genieten met eigen gezin kan zo mooi zijn… 
Veilig… 

 
Tot volgende jaar! 

Luc 
 


