
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Alle enthousiaste kinderen en hun meester van het 
vierde leerjaar weten hoe belangrijk deze dag is… 
Als je naar de website van Bednet surft, vind je 
misschien wel de klasfoto en veel info! 
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 Vastentijd 

 

 
 
 
 
 

 

We zitten midden in de vastenperiode, de Veertigdagentijd. 
 
40 is een getal dat de schrijvers van de boeken van de Bijbel regelmatig gebruiken, prachtige oude 
verhalen die ook nu nog kunnen betekenen...   

Noach (de ark, een gigantische boot, van Noach of Noa of Noë, de zondvloed, met alle koppeltjes 
van dieren…) wachtte bijvoorbeeld veertig dagen voordat hij uit zijn ark stapte. Mozes (het 
rietenmandje waarin hij lag in de Nijl, weg uit Egypte, die zee die zich opende, de vele regels en 
wetten die hij kreeg, …), verbleef veertig dagen op de Sinaïberg en kreeg toen pas de Tien 
Geboden. Elia (die op de vlucht gaat, die twijfelt, zin zoekt, is ook naam  van de pastorale eenheid 
waartoe onze parochie behoort …) zwierf veertig dagen in diezelfde omgeving en ontmoet dan 
God. Bij Jezus komen deze verhalen samen als hij zelf ook veertig dagen zich terugtrekt in een 
woestijn. Daar worstelt hij enorm met het zoeken naar zin van het bestaan, zijn roeping, maar 
uiteindelijk staat hem alles helder voor de geest en begint hij zijn publieke optreden, vertelt hij 
betekenisvolle verhalen… 

40 dagen waar iemand in de Bijbel intens zoekt en God vindt in een nieuw leven…  

Mensen… 40 dagen… Woestijn…  

Ook nu moeten mensen soms door een woestijn… Hopelijk vinden ze hier en daar een lichtpuntje 
om samen terug Leven te vinden… 

 

 

 

 
 
 

https://bijbel.eo.nl/bijbel/genesis/7#GEN-007-012
https://bijbel.eo.nl/bijbel/exodus/34#EXO-034-028
https://bijbel.eo.nl/bijbel/1-koningen/19#1KI-019-008
https://bijbel.eo.nl/bijbel/matteus/4#MAT-004-002


 Vingerhaken… 
 
In het tweede leerjaar bij juf Veerle heb ik leren vingerhaken. Ik 
zit nu in het vijfde leerjaar en heb 3 jaar gehaakt aan deze 
superbol. Elk jaar heb ik 1 kilogram wol gebruikt. 
 
Ik vond het haken zo fijn, zo rustgevend.  
Elke schooldag, of toch bijna elke schooldag, haakte ik, na 
schooltijd of soms een kwartiertje in de vroege ochtend. 
 
 

Eerst moet je goed je aandacht er bij houden. Het is dan echt technisch denken.  
Na een tijd kan je het met je ogen toe, of als je naar een programma op televisie kijkt. Het gaat vanzelf. 
Goed oefenen! 
 
Nu gaan we in het vijfde aan een klasbol werken. Het mag niet tijdens de les maar wel op vrije 
momentjes. 
 
Wie wil leren vingerhaken mag na 
coronatijd even bij juf Veerle Geysen 
binnenspringen.  
De juf zit er niet mee in hoor, al moet ik het 
haar nog wel even vragen.  
Doe ik maandag! 
 
Groetjes, 
Nand Noppe 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Ideetje voor 
Pasen… 



 Ruilmiddag 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 Verkeerseducatie: ’de dode hoek’ 
 

 
 

 
Tijdens onze verkeersweek van maandag 3 tot en met vrijdag 7 mei zal er in de klas geleerd worden 
over de gevaren  dodehoeksituaties in het verkeer. 
VSV (verkeer op school) heeft een leerlijn ontwikkeld met leerrijke en aanschouwelijke opdrachten 
aangepast aan alle leeftijden. 
Voor de leerlingen van het derde, vierde, vijfde en zesde leerjaar zijn we op zoek naar een grote truck 
mét oplegger die op woensdag 5 mei de hele voormiddag geparkeerd aan onze school kan staan.  
We zijn op zoek naar iemand die ons hierbij kan helpen. 
 
Je mag hiervoor contact opnemen met meester Luc of meester Sven. 
sven.snijders@vbssterbos.be 
directie@vbssterbos.be 

Heel wat kinderen 
waren blij met deze 
ruilmiddag.  
 
De voetbalstikkers van 
K.W.F.C. Wuustwezel 
zijn immers zo in trek… 

mailto:sven.snijders@vbssterbos.be
mailto:directie@vbssterbos.be


 
  

 
 

 

 

Vandaag stond er een speciale 
turnles op het programma voor 
de leerlingen van het derde, 
vierde, vijfde en zesde leerjaar. 
We liepen de coopertest, een 
loopoefening die exact 12 
minuten duurt. 
Ons doel hierbij was … 
volhouden, maar tegelijk ook 
een zo groot mogelijke afstand 
afleggen.  
Om voor deze test te oefenen 
doorliepen de leerlingen de 
weken vooraf 8 looptrainingen volgens het start-to-run principe van Evy Gruyaert. 
Na de coopertest in het zesde leerjaar kunnen we dus onze vier vorige prestaties naast elkaar leggen 
en kijken hoe elk schooljaar onze uithouding verbeterde. 

 
Wist je dat: 

• de coopertest in 1968 ontworpen is door Kenneth 

Cooper, een arts bij de Amerikaanse luchtmacht die 

in de jaren ’60 ruimtevaarders begeleidde? 

• de wereldrecordhouders (m/v) op de 5000m 

respectievelijk ongeveer 4750m en 4300m zouden 

afleggen? 

• een heel groot deel van onze kinderen er in slaagt 

om meer dan 2000m af te leggen. 

 

 Een nieuw schoolrecord 
 
Cas Van Looke, zesde leerjaar, heeft op de coopertest 
ongelooflijk gepresteerd.  

Hij liep 3273 meter in 12 minuten.  

Hij is de eerste leerling die de magische grens van 3000 
meter heeft overschreden. PROFICIAT! 
Dit is een schoolrecord.  
Het vorige record stond op naam van Dries Aernouts in 
maart 2016. 



 Een hart voor handen 
… een hart voor onze school! 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Bestellen kan nog steeds: 
 

 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


 Gezonde voeding 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

Elk kind heeft recht op gezonde 
voeding.  
 
Dat leerden de kinderen van het 
eerste en tweede leerjaar deze week 
tijdens het thema ‘kinderrechten’.  
 
Daarom mochten ze donderdag 
smullen van een gezond ontbijt op 
school.  
En of het gesmaakt heeft! 



 Jeugdsternieuws 
 
Dag gekke Jeugdsterkids, 
 
Vorige zondag hebben onze biekes en poikes er weer een 
knotsgekke activiteit van gemaakt. 
Deze week (14/03) is het weer aan onze sloebers. 
 
Door de nieuwe maatregelen mogen ze vanaf zondag 
weer in bubbels van 25 spelen!  
Het blijft nog wel sterk aangeraden om maar één 
buitenschoolse activiteit te doen. 
Hopelijk tot zondag 
 
Groetjes de Jeugdsterleiding! 

 
 
 
 
 

Tot een volgende keer! 
Luc 

 
 
 


