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Veertig dagen  
om intenser te leven,  
te genieten van 'het gewone',  
stil te staan  
bij wat je vanzelfsprekend vindt  
en dankbaar te zijn  
voor alles wat je 'normaal' noemt.  
 
Veertig dagen  
om nog meer dan anders  
blij te zijn  
met de mensen die van je houden  
en van wie jij mag houden,  
gelukkig te zijn met hen  
die je jouw liefste noemt,  
die je jouw vrienden noemt  
en die je nog niet moet missen.  
 
Veertig dagen  
om misschien nu en dan  
wat langzamer te leven,  
om te herademen  
en weer voeling te krijgen  
met Gods diepste droom,  
met jouw warmste verlangen  
en kracht te vinden  
om er weer voor te gaan  
doorheen het stof van je ontgoocheling  
en de woestijn van je onmacht,  
dwars door alles heen  
op weg  
mét de belofte van een Lentemorgen …  
 
zuster Mieke Kerckhof 
 

Een tijd om wat langzamer te leven, om te herademen, 
lezen we hiernaast.  
Dat kan een veertigdagentijd, een vastentijd betekenen… 
 
Concreet denk ik dan aan twee dingen die me beroeren. 
 

Langzamer leven, in deze tijden…  
Worden we gedwongen om anders te leven?  
Wat mis ik die handdruk, dat ongedwongen buurten op 
straat, met vrienden eens lekker - altijd afwachten natuurlijk 
- gaan eten, van een optreden van een band genieten met 
in de hand een pintje dat door een dansende elleboog wordt 
weggeslingerd, … ‘k Mis ‘mijn blik-richten’ op de kalender 
die zo leeg hangt aan de muur… Er staat een verjaardag op 
van een maat maar ik mag ik er niet naar toe. Ik kijk nog 
maar amper. Als ik wat sneller wil leven, doe ik het in mijn 
hoofd via boeken, muziek, een serie kijken… ’t Voelt toch te 
langzaam en in een denkversnelling van heimwee naar 
vroeger, denk ik: “Wat mis ik die knuffels!” 
 

Langzamer leven en tóch… Snel met de auto een 
parkeerplaats zoeken, een fietsende ouder met een 
fietsende zoon toeterend voorbijsteken om toch nog maar 
dat plaatske te hebben aan het Wijkhuis, toch maar in de 
Nieuwendijk op een grasperk gaan staan of op een 
privéparking, in de Peerdsvenweg… ’t Gebeurt en er zijn 
heel wat ouders die dit melden. 
En tóch is er plaats op de parking aan de kerk… Amper op 
vijf minuten wandelafstand van de school. 
Een ongeval is zo snel gebeurd en fietsers en voetgangers 
zijn zo vaak slachtoffers.  
 
Nog maar pas is een fietsertje van 7 gestorven in het 
verkeer in Schoten… Bijna veilig op school… 
 
Een ongeval gebeurt nooit langzaam! Het is er steeds 
veel té snel! 
 
 
 



 Quiz, restaurantdag… 
 
De Sterbosquiz, een tweede keer geannuleerd. 
Restaurantdag idem dito. 
Het voorbije weekend had een weekend vol gezellige drukte kunnen zijn… 
 

We missen het samenzijn, verbondenheid… Iets meer kunnen betekenen… 
 
En dan… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tita Debbylarius zal er waarschijnlijk wel ergens mee te maken hebben! 
 

De restaurantdag wordt omgetoverd tot afhaalmomenten van een kant en klaar bakpakket 
georganiseerd door onze Ouderraad! 
 

De quiz verandert in een fijne wandelzoektocht doorheen Sterbos voor jong en oud. 
 
Meer info: zie achteraan deze nieuwsbrief! 
 

Vervelen? Dat staat niet in het toverboek van Debbylarius en bovendien kan alles coronaproof! 

 
 Mondneusmaskerplicht… 

 

Voor onze school gelden volgende maatregelen (naast 

de bestaande natuurlijk): 

Leerlingen uit het basisonderwijs tot het 5de leerjaar 

hoeven geen mondneusmasker te dragen. 

Alle leerlingen van het 5e en 6e leerjaar 

basisonderwijs dragen vanaf donderdag 18 maart tot 

aan de paasvakantie een mondneusmasker op school 

(én dus ook op de speelplaats).   

 
De mondneusmaskers moeten dagelijks worden ververst. 
Wij raden aan om een mondneusmasker te dragen in de voormiddag en dit te vervangen door een 
nieuw en vers mondneusmasker in de namiddag. 



 Antwoorden op enkele vragen over mondneusmaskers 
 
Hoe moet ik het masker aandoen ? 
 

Voor dat je het mondneusmasker 
opzet, was je grondig je handen. 
Raak enkel de elastieken of lintjes aan 
bij het opzetten van je masker. 
Het mondneusmasker moet je neus, 
mond en kin bedekken en moet goed 
bevestigd zijn aan de zijkanten. 
Begin je masker op te zetten aan de 
bovenkant door het goed te zetten op 
je neus. Bind het vast aan de 
onderkant door je kin te bedekken. 
 

Hoe moet ik het masker afzetten? 
 

Om je mondneusmasker af te zetten, 
raak je het enkel aan de elastieken of 
lintjes aan. 
Nadat je het hebt afgezet, was je 
grondig je handen. 
Als je het masker moet afzetten voor 
een korte tijd (om bijvoorbeeld te 
drinken), leg het dan op een propere 
plaats die je nadien makkelijk kan 
schoonmaken of stop het in een 
hermetisch sluitbare zak. 
 

Hoe moet ik een masker dragen? 
 

Van zodra je het mondneusmasker 
hebt opgezet, vermijd je om je masker 
aan te raken. 
Als je mondneusmasker afglijdt of niet 
goed bevestigd is, raak het dan enkel aan de zijkanten aan om het terug te bevestigen. 
Vermijd om je masker te vaak op en af te zetten. 
 

Kan ik het mondneusmasker even rond mijn nek dragen, bijvoorbeeld om iets te drinken? 
 

Als het masker moet verwijderd worden, bijvoorbeeld om iets te drinken, plaats het dan op een schone 
plaats die achteraf kan worden gereinigd. Je kan het ook bij de linten of elastieken vasthouden. 
 

Wat moet ik doen als ik moet niezen of hoesten wanneer ik een mondneusmasker draag? 
 

Je mag hoesten in het masker. 
Als je moet niezen: 
doe bij voorkeur eerst het masker af  
nies in een papieren zakdoek die je daarna weggooit 
zet het masker weer op na het wassen van je handen 
Je moet het mondneusmasker in elk geval uitdoen als het nat of vuil is. 
 



 De belangrijkste regels in enkele afbeeldingen: 
 
 

 
 

 Het CLB maakte een overzicht ivm de corona-regels ivm ZIEKTE 
 

Algemeen 
- Zieke personen blijven thuis. 

- Als u getest bent (om eender welke reden) blijft u thuis in afwachting van het  resultaat van uw test. 

- Men spreekt van ‘isolatie’ wanneer een persoon besmet is met het coronavirus. Men spreekt van ‘quarantaine’ 

wanneer iemand in contact kwam met een besmette persoon. In gezinssituaties met kleine kinderen is 

afzondering van besmette personen (‘isolatie’) vaak niet mogelijk, maar deze begrippen worden hieronder wel 

gehanteerd.  

- In geval van co-ouderschap is het advies om de bubbels bij voorkeur niet te doorbreken en onderling tot een 
akkoord te komen. 

- Afwezigheid op school omwille van corona/quarantaine is een gewettigde afwezigheid; u heeft hiervoor geen 
doktersattest nodig. 

 
Kind/ouder is besmet 
 

- Kind/ouder gaat 10 dagen in isolatie. 

- Kind/ouder kan opnieuw naar school/gaan werken na 10 dagen indien 3 dagen koorts-en klachtenvrij. 

- Huisgenoten gaan onmiddellijk in quarantaine en laten zich zo snel mogelijk een 1e keer testen: 

Als de test positief is:  
Besmette huisgenoot gaat 10 dagen in isolatie. Deze kan terug gaan werken/naar school na 10 dagen indien 3 
dagen koorts-en klachtenvrij.  
Als de test negatief is: 
-Indien isolatie van het besmette kind/ouder niet mogelijk is (meestal in gezinssituaties met kleine kinderen): 
eerst wordt een periode van 10 dagen doorlopen waarin het kind/ouder besmettelijk is (te tellen vanaf de start 
symptomen of dag van de test indien geen symptomen), dan pas begint de 10 daagse quarantaine van het 
gezinslid, met de mogelijkheid voor een 2e test op dag 7 (eigenlijk al dag 17). 



-Indien isolatie van het besmette kind/ouder wel mogelijk is (grotere kinderen): huisgenoten laten zich een 2e 
keer testen 7 dagen na het laatste contact met de besmette persoon. Als de 2e test negatief is, mag de 
quarantaine worden opgeheven. Als de 2e test positief is: start van 10 dagen isolatie voor de besmette persoon. 

 
OPMERKING: wanneer een huisgenoot tijdens de 10 dagen ‘besmettelijkheid’ of de 10 dagen quarantaine zelf ziek 
wordt, dan kan deze persoon getest worden op basis van symptomen. Indien positief, dan start voor deze persoon 10 
dagen isolatie en begint voor de negatieve huisgenoten opnieuw een periode van 10 dagen besmettelijkheid + 10 dagen 
quarantaine (met test op dag 7). 
 
Kind is een Hoog risico contact (HRC) – inschatting wordt gemaakt door contacttracing 

- Kind gaat in quarantaine voor 10 dagen. 

- Kind wordt zo snel mogelijk een 1e keer getest: 

-Test positief: kind gaat voor 10 dagen in isolatie; huisgenoten gaan in quarantaine. 
-Test negatief: kind blijft in quarantaine. 

- Kind laat zich een 2e keer testen 7 dagen na het laatste contact met de besmette persoon: 

-Test positief: kind gaat 10 dagen in isolatie. 
-Test negatief: kind mag uit quarantaine en mag weer naar school. 

- Indien kind zich niet laat testen: 10 dagen quarantaine na het laatste risicocontact. 

- Na 7-10 d quarantaine nog tot en met dag 14 verhoogde waakzaamheid (alert voor symptomen, geen sociale 

contacten buiten de school, geen bezoek aan familie/vrienden, geen hobby’s). 

Kind is een laag risico contact (LRC) – inschatting wordt gemaakt door contacttracing 
- Kind mag naar school blijven gaan. 

- Gedurende 14 dagen verhoogde waakzaamheid:  

- alert zijn op symptomen; 
- geen andere sociale contacten buiten de school (geen bezoek aan familie/vrienden; geen hobby’s). 

 

Breng steeds bij ziekte van uw kind de klastitularis (via e-mail) en de school op de hoogte. 
 

 Papierslag 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

Op zaterdag 27 maart 
komen hopelijk vele ouders langs om het papier op te halen. 

Zoals jullie zonder twijfel weten laten Cliff en Tom alles 
coronaproof verlopen! 

 
Onze Ouderraad zorgt mede hierdoor dat de school zaken 

kan aankopen wat we anders nooit zouden kunnen.  
 
 
 



 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


 Fopspeen van Bram (afhalen aan de balie van het secretariaat) 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 Gezonde voeding 
Op onderstaande foto zie je de kinderen genieten van een gezonde maaltijd op school. Deze foto was 
vergeten om in de vorige nieuwsbrief te pronken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Jeugdsternieuws 
 
Dag gekke Jeugdsterkids, 
 
Vorige zondag hebben onze sloebers goed 
geravot in het bos.  
Deze zondag (21/03) is het weer aan onze biekes 
en poikes om er weer een gekke zondag van te 
maken. 
We mogen zondag weer in bubbels van 25 spelen, 
dus we schrijven terug gewoon in per groep en 
niet meer per geboortejaar. 
Hopelijk tot zondag! 
 
Groetjes de Jeugdsterleiding! 

 
 

 
 

 Kant en klaar kookpakket  
 

 

 
 

 
 
 
 



 Wandelzoektocht doorheen Sterbos 
 

 

 
 
 
 
 
 

Tot een volgende keer! 
Luc  


