
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Beste ouders, 
 
De coranacijfers in de scholen liggen een stuk lager dan in de hele brede maatschappij.  
 
Ook in onze school is dit zeer duidelijk te merken. Sinds maart 2020 tot op heden hebben twee kinderen 
een coronabesmetting opgelopen. Dit is geruststellend maar we moeten zéér voorzichtig blijven en de 
regels blijven toepassen! 
 
Er circuleren immers coronavarianten. Daarom heeft onderwijsminister Ben Weyts samen met de 
onderwijspartners en in overleg met de virologen bijkomende preventieve maatregelen voorgesteld 
aan het Overlegcomité vandaag. Deze zijn goedgekeurd en gaan in vanaf 25 januari. 
 
De kinderen van het vijfde en zesde leerjaar dragen uit voorzorg 
een mondkapje van zodra een leerling of leerkracht, die werkt 
met de kinderen van het vijfde en zesde leerjaar, besmet is en in 
isolatie of in quarantaine moet.  
 
Concreet dragen deze leerlingen verplicht een mondkapje:  

• in de hele school — in de klas en op de speelplaats; 

• voor een periode van 14 dagen na het laatste contact met de 
betrokken leerling of het betrokken personeelslid; 

• in het volledige leerjaar van de leerling of het personeelslid 
dat in quarantaine of isolatie moet. 

 
Concreet betekent dat op maandag 25 januari de kinderen van het vijfde en zesde leerjaar geen 
mondkapje moeten dragen of er moesten kinderen uit het vijfde en zesde leerjaar dit weekend uitsluitsel 
krijgen van een coronabesmetting.  
 
Enkel de leerkrachten dragen steeds een mondkapje. 
De krokusvakantie wordt in de basisscholen niet vervroegd en niet verlengd. 
(Tijdens de noodzakelijke noodopvang zouden teveel leerlingen uit verschillende klassen en scholen 
gemengd worden.) 
 
 
Alle huidige maatregelen blijven al zeker van 
kracht tot en met de krokusvakantie. 
 

 

Nieuwsbrief 20 
Schooljaar 2020-2021 

22 01 2021 



 Eerste communie 2021 te Sterbos 
 
Zaterdag 24 april 2021 kunnen de leerlingen van het tweede leerjaar (als alles kan blijven zoals 
gepland) hun eerste communie doen. 
Vier mama’s: Vicky Beyers, Stephanie Mertens, Katrien Ludwich en Heidi Jacobs hebben de handen in 
elkaar geslagen om samen met de kinderen op pad te gaan als voorbereiding op de eerste communie. 
Zaterdag 6 februari komen zij in de namiddag een eerste keer samen in de kerk. Tot nu toe hebben zich 
11 jongens en meisjes ingeschreven voor de eerste communie te Sterbos. Zijn er nog ouders  die 
vergeten zijn hun (b)engeltje in te schrijven?  Geen nood, dit kan nog altijd. Ga hiervoor naar de website 
van onze pastorale eenheid Elia: www.pe-elia.be . Scrol naar onder op de pagina. Daar klik je op: ‘info 
en data 1e communie 2021’ en klik dan verder op: ‘naar het inschrijvingsformulier’ en dan kan je je 
meisje of jongen nog inschrijven. 
Het zou fijn zijn dat alle kinderen die hun eerste communie wensen te doen vanaf de eerste activiteit 
aanwezig kunnen zijn. Heb je dus interesse probeer nog in te schrijven voor 2 februari zodat de 
‘communiemama’s’ jullie nog kunnen verwittigen van de juiste uren en alles tijdig kunnen voorbereiden. 
We hopen dat het een fijne tijd mag worden voor jullie kind en jullie gezin! 
Parochiekern Sterbos 

 
 

 Vormselnieuws 
 
Een avond rond verdriet en troost.  
Dinsdagavond 19 januari. Er waait een krachtige wind. 
Het is koud buiten, en heel donker. Op de speelplaats zien we 
in de verte 
een vuur branden.  
 

“Wauw!!!”, “Zo gezellig!”, “Lekker warm!” Onze Vormelingen 
komen enthousiast aan, gewapend met een kussen en een 
knus dekentje om deel te nemen aan een avond rond verdriet 
en troost.  
 

We hadden vandaag een speciale gast: Son. Son heeft jaren 
zelf mee catechese gegeven. Ze vertelde ons een verhaal. Een verhaal over een heel moeilijke periode 
in haar leven. Een verhaal over haar lieve zus, die ziek werd, er weer even bovenop kwam, en daarna 
opnieuw moest vechten tegen haar ziekte. Uiteindelijk is de zus van Son gestorven.  
Son vertelde haar verhaal zo dat we ons konden inleven in hoe zij en haar familie dit allemaal beleefd 
hebben. Wij werden er stil van. Hier en daar werden er traantjes weggepinkt.  
 

Daarna hebben we nagedacht over ons verdriet. Na wat denkwerk vertelden onze Vormelingen over 
kleine verdrietjes en ook over groot verdriet. Het was heel mooi om te zien hoe ze stilaan allemaal 
durfden vertellen over hun verdriet. Daarna zijn we samen op zoek gegaan naar manieren om troost te 
bieden. Je verbonden voelen met mensen die je graag ziet, je ouders, een vriend of vriendin, een 
huisdier,…  
 

We sloten de avond af met twee mooie verhalen over hoe je kan omgaan met verdriet. En met ons 
themalied “Een beetje anders” van Niels Destadsbader, dat we ondertussen al een beetje durven 
meezingen. En dan, snel naar huis, toch even opwarmen, die koude voeten!  
 
Tot de volgende keer! 

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


 
 
 
 

 
 



Uitnodiging voor onze derde vormselactiviteit:  
 
Hoi Vormelingen,  
Jullie zijn op woensdag 10 februari welkom op school voor onze volgende activiteit.  We gaan dan 
samen creatief aan de slag. Kijk goed de uitnodiging na via mail, zodat je weet wat je allemaal mee 
moet brengen.  
Tot dan! 
 

 
Het vormsel team 
Els, Dominique, Mieke, Sandra en Mieke 
 

 

 

  
  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deze afstandsbediening is gevonden op school. Afhalen kan 
aan de balie van het secretariaat. 

 
 
 
 
 

Tot een volgende keer! 
Luc 

 
 
 


