
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
iss 

Nieuwsbrief 24 
Schooljaar 2020-2021 

26 02 2021 

 
In 2021 viert Jeugdboekenmaand haar gouden jubileum. De maand maart leent zich uitstekend om 
het lezen te vieren, thuis en op school.  
 
Op de website: www.jeugdboekenmaand.be kan je meedoen aan een feestboekwedstrijd. Kinderen 
en jongeren kunnen laten weten welk boek hun lievelingsboek is door een feestelijke foto of een 
filmpje van zichzelf met dat boek te uploaden. 
 
Wie deelneemt maakt kans op een boekenpakket of een van de hoofdprijzen. Misschien een 
bezoek van Gerda Dendooven, Esohe Weyden, Wouter Deprez of Laura Janssens aan onze 
school? 
 
Jammer genoeg mogen we geen auteurs op onze school of in Kadans uitnodigen… Gelukkig 
hebben Jan De Meester en zijn bibteam enkele auteurs kunnen overhalen om toch een lezing te 
geven voor de kinderen van Wuustwezel en dit digitaal.  
 
Vera Van Renterghem, Kim Crabeels en Tom Schoonooghe zullen leerlingen van enkele klassen 
(het eerste, derde en vijfde leerjaar) via Teams een bezoek brengen. Ze zullen vertellen over-  en 
voorlezen uit hun boeken. 
 
Maandag 1 maart stelt Kapitein Winokio tijdens de startshow het gloednieuwe Jeugdboekenmaand-
feestlied voor: 'Boeken lezen is een feest!' Achteraan deze nieuwsbrief is de tekst te vinden. 
 
 

http://www.jeugdboekenmaand.be/


 
 

 
 

 
 

 Coronamaatregelen! 
 

Na het overleg van het Overlegcomité zijn er 
geen onmiddellijke versoepelingen. 
De regels blijven gelden! 
VOLHOUDEN is de boodschap. 
 

 

  

Dit was een affiche van StuBru verleden jaar… 
Blijft actueel! 
‘Blijf thuis’ mag natuurlijk, maar mag vervangen worden door veilig buiten zijn, 
wandelen, … Ons gezond verstand gebruiken… 



 

 

 
 
 
 
 
 
 



 Verkeer en parkeren in de onmiddellijke omgeving van onze school 
 

Veilig in het verkeer kunnen bewegen met de fiets, te 
voet… 
We vinden het ontzettend knap dat de meeste ouders die met 
de auto hun kinderen brengen naar onze school de meest 
veilige manier hebben gevonden: 
➢ parkeren op de parking aan de kerk van Sterbos  
➢ of op de parkeerplaatsen aan de Nieuwmoerse Steenweg.  
 
De meeste ouders koesteren die 
‘reclame’ die oproept voor veiligheid. 

DANK JE WEL! 
 

Hoe maken we samen de schoolomgeving nog veiliger? 
 
We hebben een SCHOOLSTRAAT! Waaw! 
Enkele afspraken opfrissen: 
 
Ouders parkeren hun auto aan de Nieuwmoerse Steenweg op de 
parkeerplaatsen, of op de parking aan de kerk…  
 
Achter de groene poort, achter de lokalen van Jeugdster mag er enkel door leerkrachten worden 
geparkeerd.  
 
Zo garanderen we dat hulpdiensten (brandweer, ziekenwagen) bij noodgevallen gemakkelijk de school 
en de gebouwen kunnen bereikt worden. 
Zo wordt er ook nooit dubbelgeparkeerd (wat jammer genoeg toch vaak gebeurt) en garanderen we de 
veiligheid! 
 
 
De wegen in ’t Heiken en de 
Molenheide hebben geen 
fietspaden! Kinderen en ouders 
die consequent met de fiets 
komen, zijn zo kwetsbaar… 
Zeker als een heleboel auto’s 
hen voorbijsteken! 
 
Er komen vaak tips binnen: 
“Misschien de Schoolstraat 
uitbreiden tot aan de 
Koekoeksdreef?”  

 
 
 
 



 Een hart voor handen 
… een hart voor onze school! 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Bestellen kan vanaf vandaag: 
 

 door de QR-code (zie 
hiernaast) te scannen; 
 

 via e-mail:  
ouderraad@vbssterbos.be ; 
 

 via telefoon: 0475 33 03 33 
(Cliff De Blick, voorzitter 
Ouderraad). 

 
 
 
Afhalen en betalen (via Payconiq of cash) gebeurt  
aan de balie van het secretariaat en dit coronaproof,  
elke vrijdag van 15.30u tot 16.00u. 
 
 

In deze uitdagende tijden zijn producten 
die  
 

“voorkomen,  
behandelen en  
verzorgen”  
 

zinvol om in huis te hebben. 
 

Onze handen, de gezondheid van 
iedereen, verdienen dit! 
 

Misschien iets om als geschenk aan 
iemand te geven? 
 

Een geschenk voor je eigen gezin… 
Of voor familie, vrienden, … 
 
 

Een gezond initiatief en samenwerking van 
onze Ouderraad en HEW Pharma! 
 

 

Deze producten zijn te koop voor iedereen. Het is ten 
voordele van onze leerlingen, onze school! 
 

 

mailto:ouderraad@vbssterbos.be


 Eerste Communie 

 
Op woensdag 6 februari zijn we van start gegaan…           
Een gezellig, klein groepje eerste communicanten 
kwam de kerk ontdekken.   
Aan de hand van een liedje leren we het thema 
kennen.   
 
Muziek laat je dromen! 
 

 
 
Malvine heeft ons een rondleiding door de kerk gegeven.   
Wat zien we in de kerk, wat staat er allemaal op het altaar,… 
We mochten zelfs achteraan in de kasten kijken.   
En dan onze doos mooi versieren.  
Hier kunnen al onze herinneringen van de communie-activiteiten in. 

 
Wij hebben er zin in!!! 



 
 
 

 Digitale scholenbeurs! 
 
Dit jaar vindt er geen scholenbeurs plaats. 
De huidige coronamaatregelen laten dit 
helaas niet toe.  
 

Wil je graag een overzicht van de 
verschillende scholen in de regio?  
Dan kan je terecht op www. 
kalmthout.be/scholenbeurs.  
Op die pagina vind je alle scholen in onze 
omgeving.  
 

Van daaruit kan je onmiddellijk doorklikken 
naar de onderwijsinstelling die jouw voorkeur 
geniet. Daar vind je alle informatie over de 
verschillende studiekeuzes. 

 

Neem een kijkje en maak kennis met het aanbod. Alvast veel succes! 
Deze pagina is een gezamenlijk initiatief van de gemeente Essen, Kalmthout en Wuustwezel. 
In onze school zijn er voor onze schoolverlaters reeds gesprekken geweest tussen leerling, ouders en 
meester Kris. 
Interesses, verwachtingen, adviezen werden samen overlopen om samen tot een goede schoolkeuze 
te komen. Natuurlijk beslissen de ouders, samen met hun kind, welke secundaire school hun voorkeur 
draagt. 

http://www.kalmthout.be/scholenbeurs
http://www.kalmthout.be/scholenbeurs


 Jeugdsternieuws 
 
Hey Jeugdsterkids, 
 
Vorige zondag hebben onze biekes en poikes activiteit 
gehad en ze hebben er weer een gekke zondag van 
gemaakt. 
 
Deze zondag (28/02) is het weer aan onze sloebers om er 
een zotte zondag van te maken. 
 
Hopelijk zijn jullie allemaal aanwezig zondag! 
Tot dan! 
 
Groetjes de Jeugdsterleiding 

 

 Hieronder de tekst van het Jeugdboekenmaandlied 

 
 

Tot een volgende keer! 
Luc 


