
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 De coronapandemie… 
 

Het coronavirus blijft in varianten ons leven overhoop zetten!  
We zijn het allemaal moe en toch…  
Overhoop…  

Over hoop mogen we het ook hebben!  

Het zal lente worden als we ons houden aan de afspraken, als we de regels, die we op ons 
bord voorgeschoteld krijgen, tot de laatste kruimel verorberen, en de maatregelen 
nauwgezet volgen. 
We houden vol en geven niet op! 
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Tita Debbylarius kan het toveren niet laten. 
Met een bloembol, potgrond, water en zon heeft zij alle 
ingrediënten om een prachtig plantje te toveren uit haar 
gigantisch grote toverhoed. Welke bloem uit die groene 
blaadjes zal groeien, dat is nog even wachten… 
 
Alle kinderen van de school kijken vol verwachting uit naar 
de groene kopjes die naar de zon zullen bewegen…  
Frans heeft na schooltijd een aantal tuintjes klaargemaakt 
(de grond ‘omgekopt’ zoals we hier op Sterbos zeggen, 
paaltjes geklopt en een lint gespannen). Immers, we 
moeten erop letten dat we het groeien niet verstoren door 
over die malse grond te lopen.  
 
De lente is begonnen! Iets om naar uit te kijken! 
 
 
 
 



 De lessen in de kleuterschool en in de lagere school worden geschorst. Meesters 
en juffen van onze school (tijdens de schooluren) zorgen samen onze collega’s 
met FERM (voor en na schooltijd) voor de noodopvang 

 

“Orde creëren binnen de chaos: ook lessen in het kleuteronderwijs schorsen, wel in 
solidariteit opvang organiseren. 

Na overleg met haar directiecommissie basisonderwijs adviseert de raad van bestuur van 

Katholiek Onderwijs Vlaanderen om de lessen ook in het kleuteronderwijs te schorsen én zo 

kwaliteitsvol mogelijke opvang te organiseren voor leerlingen zowel in het kleuter- als in het lager 

onderwijs die niet thuis kunnen worden opgevangen.” 

 
 
 
 
 
Beste ouders, 
 
Na heel wat politiek gehakketak is de kogel definitief door de kerk. 
De pandemie is te ernstig en de cijfers blijven verontrustend! 
 
Voor zowel de kleuterschool als de lagere school worden de lessen volgende week geschorst. 
Vanaf maandag 29 maart zijn er géén fysieke of digitale lessen. 
 

Noodopvang 

Er wordt noodopvang voorzien voor de ouders van kinderen van de kleuterschool en de lagere school. 
Dit zal gebeuren voor de kinderen waarvan de ouders niet telewerkbare functies uitoefenen en 
voor kinderen waarvan de ouders in de onmogelijkheid zijn om voor opvang te zorgen. (Kinderen 
van de lagere school brengen hun taken mee.) 
 
Ouders die in desbetreffende situaties bevinden, sturen ten laatste op zondag 28 maart tot 18.00 u 
een e-mail naar de klastitularis van hun kind. 
Ouders die dit reeds zouden gedaan hebben, sturen opnieuw een bericht ter bevestiging. 
 

Voor de kleuterschool 
Spelen is belangrijk voor kleuters. Zij krijgen geen ‘werkjes’ mee naar huis. 
 

Voor de lagere school 
We kiezen ervoor om voor alle leerlingen een aantal opdrachten mee te geven waar ze volgende week 
(en eventueel de twee weken daarna) aan kunnen werken. Het gaat enkel om herhalingsoefeningen, 
er wordt geen nieuwe leerstof meegegeven. Deze opdrachten zijn vrijblijvend, we verwachten niet dat 
alle opdrachten gemaakt zijn. (Zie aparte brief of e-mail van de klastitularis voor meer info. Check 
zeker ook jullie SPAM.) 
 

Jullie ontvangen het lenterapport via e-mail op vrijdag 2 april. 
 

Wat na de paasvakantie? 

Aangepaste brief 
Vrijdag 26 maart 2021 



Onder voorbehoud van de evolutie van de pandemie is het streefdoel dat alle leerlingen vanaf 
maandag 19 april opnieuw voltijds naar school kunnen. 
 

 

 
 Vormselnieuws… 

 

 

Op zaterdag 20/03/21 hebben we deelgenomen aan een alternatieve vormelingendag. Dit keer echt 
een beetje anders dus.  
 

Na een digitale introductie via een livestream stonden er een aantal activiteiten op ons te wachten.  
Tijdens de “geestige gesprekken” luisterden we naar de verhalen van verschillende jongeren. We 
werden uitgenodigd in hun “virtuele kamer”. De jongeren vertelden over hun persoonlijke 
ervaringen en het effect hiervan op hun geloof.  
 

Zo haalt iemand energie uit het werken met mensen met een beperking, iemand anders geeft 
graag rondleidingen in Lourdes.  
En blijkbaar is er ook een festival voor gelovigen… Daarna gingen we samen in gesprek over wat 
we hoorden. Onze vormelingen hebben weer heel wat persoonlijke voorbeelden aangehaald. 
Toppers zijn het! 
Tijdens het “Vurig WhatsApp spel” werden we competitief uitgedaagd. Onze jongens en meisjes 
gingen hier helemaal in op en wilden duidelijk gaan voor de overwinning. De opdrachten kwamen 
binnen via WhatsApp en we konden allemaal volgen op het digibord. We moesten buiten op zoek 
gaan naar elementen die ons doen denken aan het geloof en dit ook creatief vastleggen op foto. 
Het Pinksterverhaal hebben we met foto’s en woorden uitgebeeld op papier. Tussen de opdrachten 
door werd telkens de tussenstand weergegeven in een top 3 wat de competitie deed stijgen! Zalig 
om te zien dat we een aantal keren mee in de top 3 stonden!  

 



 

Hebben we uiteindelijk gewonnen? Neen. Hebben we op een uitdagende manier nagedacht over 
ons geloof en hoe we dit beleven? Zeker en vast!  
 

Bedankt allemaal om ook deze keer jullie meest enthousiaste been voor te zetten en jullie 
ervaringen met ons te delen.  
Stap voor stap komen we samen een beetje dichter bij ons Vormsel.  

 
 

 De belangrijkste regels in enkele afbeeldingen: 
 

 



 Voor peuters en hun ouders. Wanneer voor het eerst naar school? 
 

 

Uw zoon of dochter is (bijna) twee jaar en mag volgend schooljaar voor het eerst naar school? Een 

hele stap voor uw kind maar ook voor u.  

Uw kind kan naar school wanneer het minstens 2,5 jaar oud is.  
 

Er zijn elk schooljaar zeven instapdata: 
 

Kinderen geboren 

tot en met … 

Stappen ten 

vroegste in na …: 

Dus vanaf …: 

1 maart 2019 De zomervakantie Woensdag 1 september 2021 

8 mei 2019 De herfstvakantie Maandag 8 november 2021  

10 juli 2019 De kerstvakantie Maandag 10 januari 2022  

1 augustus 2019 1 februari Dinsdag 1 februari 2022  

7 september 2019 De krokusvakantie Maandag 7 maart 2022  

19 oktober 2019 De paasvakantie Dinsdag 19 april 2022  

30 november 2019 Hemelvaart Maandag 30 mei 2022  
 

Om u te helpen met uw schoolkeuze bezorgt het gemeentebestuur een onderwijsgids met 

contactgegevens van elke school, maar ook algemene info over onderwijs, studietoelagen, opvoeding 

en vorming. De digitale versie van deze gids vindt u op www.wuustwezel.be/onderwijs-wuustwezel. 

 

Altijd bereid tot een gesprek, digitaal in deze tijden natuurlijk! 
 

 

 Papierslag 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Morgen, op zaterdag 27 maart 
hebben we nog helpers nodig! 

Zoals jullie zonder twijfel weten laten Cliff en Tom alles coronaproof 
verlopen! Mondkapjes, groepjes van vier, afstand houden… 

 

Onze Ouderraad zorgt mede hierdoor dat de school zaken kan aankopen 
wat we anders nooit zouden kunnen.  

Vele handen maken het werk zoveel lichter en 
aangenamer! 

 
 

http://www.wuustwezel.be/onderwijs-wuustwezel


 Iedereen is anders! 
 

De GELE klas deed mee;;; 
De voorbije zondag 21 maart 2021, was het dag van de zorg! Maar niet enkel dat, het was ook wereld 
downsyndroom dag. Wellicht hebben jullie de oproep om twee verschillende sokken te dragen ook wel 
gezien op TV.  
Wij deden met de gele klas ook mee. Op zondag mochten de ouders een foto doorsturen van de 
voeten van hun kleuter met twee verschillende sokken. En wie nog durfde mocht ook op maandag nog 
met twee verschillende sokken naar school komen! 
En ja, hoor, natuurlijk durfden onze kleuters dat. 

 
Meer foto’ kan je bekijken via volgende link: https://vbssterbos.zenfolio.com/p681943372 

IEDEREEN IS ANDERS EN DAT IS OK! 

 
 Verkeersweek, ook voor onze kleuters natuurlijk! 

 

 
Tijdens de verkeersweek van maandag 3 tot en met 
vrijdag 7 mei doen onze kleutertjes natuurlijk ook mee. 
De kleuters van het geboortejaar 2016 zijn al volop aan 
het oefenen voor het ‘loopfietsbrevet’ dat wordt 
afgenomen op dinsdag 4 mei.  
Onze oudste kleuters (geboortejaar 2015) oefenden in 
de turnzaal al flink voor het ‘voetgangersbrevet brons’ 
dat ook op dezelfde dag wordt afgenomen. Na de 
vakantie gaan we eens oefenen in het échte verkeer (oversteken op het zebrapad, stappen langs de 
huizenkant), natuurlijk nog hand in hand met een volwassene. 
Op donderdag 6 mei is het fietssportdag voor alle kleuters en op vrijdag 7 mei gaan we fietsen in het 
verkeerspark dat zal opgesteld staan op onze speelplaats en in het bos. 
Ook in de klas zal er die week vaak gewerkt worden rond het thema verkeer. 
 
Na de vakantie, dus de twee weken voor de verkeersweek, willen juf Griet en meester Sven al eens 
een paar keer een turnlesje organiseren met de fiets. We wachten de weersomstandigheden nog even 
af en laten nog weten wanneer we dit willen laten doorgaan. Misschien is het leuk om tijdens de 
vakantie al eens te gaan oefenen met je kind (op de loopfiets of op een fiets met trappers). 
 

https://vbssterbos.zenfolio.com/p681943372


Hoe leer ik mijn kleuter het best fietsen? 
 
Kleuters die nog niet kunnen fietsen leren dit best op een loopfiets met aangepaste zadelhoogte 
(de voetjes mogen maar net op de grond komen). Op een loopfiets ervaren kleuters het best dat 
evenwicht dé basisvereiste is om vroeg of laat te leren fietsen. 
Pas als kinderen stabiel, met snelheid en met grote behendigheid, op een loopfiets kunnen 
rijden, zijn ze klaar voor een kinderfiets met trappers. Een eerste kinderfiets mag zeker niet te 
groot zijn. Ouders hebben soms de neiging om een kinderfiets ‘op de groei’ te kopen, maar dat 

heeft een negatief effect op de fietsvaardigheid van het 
kind. Het verliest zo zijn/haar zelfvertrouwen en de techniek 
die het opgebouwd heeft. Op een te grote fiets gaat het kind 
zich weer onzeker voelen en minder stabiel fietsen. Een 
kind dat leert fietsen moet al zittend op de fiets steeds met 
de beide voeten op de grond kunnen staan. 
 

 
 

 Nieuws vanuit onze parochie 
 

 

 
 
 

 Kijkmoment nieuwe kleuters 

 
Het kijkmoment voor onze nieuwe kleuters gebeurt na schooltijd op donderdag 1 april van 
15.45 u tot 16.15 u. Zo kunnen ze toch kennismaken met hun juf. We houden het wel 
superveilig. Ouders en juffen dragen een mondkapje en ontsmetten hun handen! 
 



 Jeugdsternieuws 
 
 
Hey lieve Jeugdsterkindjes, 
 
In deze nieuwsbrief komen een aantal belangrijke 
mededelingen.  
Zondag 28/03 is er weer een activiteit voor onze 
Sloebers.  
Er staat voor hen weer een te gekke activiteit 
voor de deur. 
 
Tot zondag! 
 
Groetjes de Jeugdsterleiding! 

 
 

Het eerste belangrijke puntje: 
 

Jeugdster doet mee aan de soubry actie voor gratis spaghetti op kamp! 
Voor deze actie verzamelen we alle barcodes van de soubry verpakkingen. 
De barcodes kunnen afgegeven worden op Jeugdster tijdens een activiteit of mogen in de brievenbus 
gestoken worden bij de leidsters Ayla Geulleaume (Wachelbergen 55) of Inte Neefs (Nieuwendijk 38). 
 
Het tweede belangrijke puntje: 
 

De Jeugdster VZW levert ontbijtpakketten aan huis! 
Er zijn 3 soorten pakketten: luxe ontbijt, standaard-ontbijt of een kinderontbijt. 
De pakketten kunnen besteld worden tot 19 april op onze website! 

 
 

 Kant en klaar kookpakket  
 
Bestellen kan nog dit weekend bij de 
voorzitter van onze Ouderraad, Cliff De 
Blick op het nummer 0475 330 333. 
 
Op vrijdag 2 april kunnen de pakketten 
coronaproof (afstand houden, mondkapje 
op) opgehaald worden tussen 15.00 uur en 
18.00 uur. (Niet op donderdag zoals op de 
folder staat). Ze staan klaar in het Wijkhuis.  
 
Betalen kan contant of met Payconiq.  
 
Zo kunnen onze kinderen samen met de ouders genieten van een leuke paasactiviteit. 



 
 

 
 
 

 Wandelzoektocht doorheen Sterbos 
 
Wie wat vertier zoekt, gezonde buitenlucht,  
wie van een fikse wandeling houdt,  
wie zich verveelt de komende weken… 
Tip: DOE MEE AAN ONZE WANDELZOEKTOCHT! 
(Boekjes afhalen kan volgende week tijdens de schooluren 
in onze school.) 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 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  

 

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


 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Tot een volgende keer! 
Luc  

 
 


