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Echt gebeurd? 
 

Is het kerstverhaal een verhaal met echte feiten, is het ooit echt gebeurd en is het een weergave van 
een historische gebeurtenis? 
 

Ongeveer 60 jaar na Jezus’ geboorte schreven Lucas en Mattheüs de verhalen over zijn geboorte. 
Het zijn vrije beeldrijke verhalen… Een schilderij met een meteoor die stil blijft staan… Een ouverture 
van het levensverhaal van Jezus als volwassen man. (Onlangs zag ik de film Maria Magdalena, 
schitterend, ontroerend…) 
Hun verhalen gaven de aanzet voor de traditie van de kerststal, wereldwijd! De herberg, de herders, 
die warmte in een stal, het bezoek en geschenken geven. Samen vieren! Samen het grootste wonder 
beleven en voelen: de geboorte van een kind. 
 

Er zijn er die zeggen dat Pasen het grootste en mooiste feest is. Dat zou kunnen, natuurlijk. 
 

En toch. Wat is er mooier dan iets zaaien of planten in de tuin, dan Liefde écht beleven tussen twee 
mensen en het grootste en wonderbaarlijkste geschenk krijgen?  
Tijdens dit leven blijft de geboorte van elk wezen een wonderlijk iets. Het is zo’n geluk om een 
pasgeboren kindje te mogen zien, aanraken, …  
 

Wat is de Warmste Week toch mooi. Het is echt een Goede Week? Mensen laten zijn en worden wie 
ze werkelijk zijn… Opnieuw geboren worden… 
Soms denk ik dat Kerstmis en Pasen hetzelfde betekenen. In sommige kerstliedjes zit ook het 
Paasverhaal… Boeiend om die verbanden te ontdekken in wat vroeger was en is opgetekend en wat 
nu gebeurt.  
 

Welke sterren van nu staan stil om stil te staan bij wat écht belangrijk is en dit dan vertellen en met 
overtuiging verkondigen aan iedereen? Waar zijn die veilige stallen, die warme herbergen met 
bedden om te rusten, een tuin om in te werken en om van te genieten, een keuken waar eenvoudig 
maar lekker eten wordt bereid, een tafel en stoelen om verhalen te vertellen aan elkaar en 
gezelschapsspelletjes te spelen, …? 
 

Een modern kerstverhaal mag geschreven worden, een ouverture hertaald en dit mag echt gebeuren! 
Mensen kunnen dit! 
Een wens… 
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Raats 

 Noodopvang 
 
Dikke merci aan iedereen!  
Dank-jullie-wel om opvang te zoeken voor de kinderen! 
Dank-jullie-wel juffen en meesters, collega’s van Ferm om kinderen op te vangen en hen toch ook 
een leuke tijd te geven! 

 
 Van harte WELKOM aan onze nieuwe sterren in het nestklasje, de gele klas. 
Ze zullen zeker en vast schitteren in hun klasje, in hun school, bij hun juffen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Tweede papierslag… zaterdag 18 december… 
 
Wat een geluk dat we steeds die zeldzame mensen vinden om van een papierslag een succes te 
maken. Echter is dit niet vanzelfsprekend. Ik ben zo ontzettend dankbaar voor de inzet van ouders en 
grootouders om zich te ontfermen rond het inzamelen van het oud papier. Zij zorgen zo voor de 
broodnodige euro’s die we nodig hebben om te kunnen investeren in didactische materialen, 
speeltoestellen, een toekomstige upgrade van de container van Frans en het moestuintje, enz. 
 
Tom, papa en lid van de Ouderraad vroeg zaterdagochtend om iets te mogen schrijven wat al jaren 
leeft binnen de Ouderraad en wat hem bijzonder beroert… 

 
 

 
 
 
 

Beste lezer, 

Mag ik even 2 minuten van uw zeer kostbare tijd.  

Als lid van de ouderraad zet ik mij vrijwillig in om uw kind in de best mogelijke omstandigheden 

zijn/haar kleuter- en lagere schooltijd door te laten brengen. Ik doe dit door elke activiteit, 

herfstwandeling, restaurantdag, schoolfeest mee te organiseren en de dag zelf te helpen met 

allerhande taken. Dit alles om geld in te zamelen en nadien terug te kunnen geven aan uw en 

mijn kinderen in allerhande vormen bijvoorbeeld speeltuigen op de speelplaats, onderhoud 
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van de speelplaats, ondersteunend lesmateriaal, fietshelmen, laptops, kast vol troost, enz.  

Om zo te komen tot onze grootste bron van inkomsten: oud papier. Zoals iedereen van onze 

school weet, heeft de ouderraad 2 papiercontainers staan waar je al je oud papier in kan 

deponeren. Er staat er één aan de overkant van de school en de andere bij Jos De Bie in de St. 

Willebrordusstraat.  

Ook worden er per schooljaar 4 papierslagen georganiseerd, telkens op een zaterdagvoormiddag 

tussen 9u. en 12u.   

Om u een idee te geven, deze vier papierslagen zijn, met de huidige papierprijzen, goed voor 

minstens € 3000 (enkel papierslagen, dus zonder vaste containers). Ik heb mezelf geëngageerd 

om dit organisatorisch vlekkeloos en veilig te laten verlopen.  

Hiervoor worden 4 tractoren met kar (ouders/grootouders van kinderen van onze school) 

ingeschakeld, en om alles vlot te laten verlopen zetten we op elke kar 3 man. Dat zijn 12 mensen.  

Er zijn meer dan 280 leerlingen op onze school en toch zijn we de laatste 2 jaar niet meer 

aan 12 mensen geraakt.  

Wetende dat er de laatste 2 jaar ook 5 mensen zijn die GEEN ENKELE papierslag hebben 

gemist, gaat het nog maar om 7 mensen. En zelfs dat lukt niet.  

Is er dan niemand die 1 keer per schooljaar zaterdagvoormiddag tussen 9u. en 12u. drie 

uurtjes van zijn/haar zeer kostbare tijd wil opofferen om zijn/haar kind in een toffe, leuke 

schoolomgeving te laten opgroeien? Jawel, toch wel. 2, soms zelfs 3 of 4 briefjes krijg ik terug 

van mensen die willen komen helpen, die het wel de moeite vinden voor uw en mijn kinderen. En 

dan doen we het maar met 8 man, ook tof, enkel een beetje harder werken, maar met plezier 

gedaan. En volgende keer zijn we zeker met 12, dan is het nog toffer en nog sneller gedaan. 

Hopen we dan. 

Noteer in uw agenda: 26 maart en 18 juni papierslag. Als ik te veel helpers heb, bel ik ze met 

plezier af, veel liever dan dat ik op vrijdagavond 2 uur zit rond te bellen of dat er ALSTUBLIEFT 

iemand wil komen helpen. 

Dankjewel. 

Tom De Meyer, in naam van de Ouderraad 
 

 

Samen lukt er veel, 
bijna alles… 
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 St. Antoniusfeesten 
 

Wat waren de St. Antoniusvrienden content dat ze eindelijk nog eens de feesten mochten 
organiseren!  

Tot dat ze gisteren in een e-mailbericht 
konden lezen dat de feesten niet mogen 
doorgaan wegens de verstrengde 
coronamaatregelen. 

Zeer jammer maar te begrijpen! 

Volgend jaar, in 2023, hopen ze dat de 
feesten wel mogen doorgaan zoals we 
deze kennen: voor jong en oud, samen in 
verbondenheid… 

 
 

 Kerstavond, vanavond! 
Vanavond vierden we kerst in onze kerk. Het is een fijne 
viering worden. 
 
Enkele kinderen van het vijfde en zesde leerjaar zongen 
bekende kerstliederen met een eigentijds accentje… 
 
Ze hebben het toch maar gedaan, er staan als een 
kerstkoor en amper geoefend… 
Een welverdiend applaus hebben ze gekregen! 
 
 

 

 Kersttussendoortje… 
 

 
Het is mijn stille wens 
dat dit een tijd mag zijn 

met helend licht  
dat nieuw vertrouwen wekt 
en adem geeft aan iedere mens. 

 
Kris Gelaude 

 
 Nieuwejaarkezoete… 

https://www.google.be/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fusers.telenet.be%2Fparochie-terbank-heverlee%2Fimages%2FKerstmis%2FKerstmis%252003%2520-%2520a%2520la%2520picasso%2520KLEUR.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fusers.telenet.be%2Fparochie-terbank-heverlee%2Fimages%2FKerstmis%2F&docid=hrg1JojWa-BRqM&tbnid=WcN68QNhmy66fM%3A&vet=12ahUKEwjT5fml6ZjfAhWJalAKHXFPD2I4rAIQMygSMBJ6BAgBEBQ..i&w=800&h=600&hl=nl&authuser=0&bih=650&biw=1366&q=kerstmis&ved=2ahUKEwjT5fml6ZjfAhWJalAKHXFPD2I4rAIQMygSMBJ6BAgBEBQ&iact=mrc&uact=8


   

Vrije Basisschool Sterbos, Nieuwsbrief 

 

 
 

 
 
 Coronamaatregelen 
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Er zijn strengere coronamaatregelen vanaf zondag. 
Gelukkig verandert er voor onze school weinig. Kinderen vanaf het eerste leerjaar 
moeten nog wel een mondkapje dragen en dit tot  28 januari. 
Dit was reeds een uitdaging maar de kinderen hebben dit voortreffelijk gedaan. 
 
 
 

 Stilstaan… 
 
Ze zijn onbetaalbaar,  
zij die een neus hebben  
voor de kleine noden van hun buren,  
zij die maar een half woord  
nodig hebben om te verstaan,  
zij die altijd iets extra in de ijskast hebben  
voor een plotse gast. 
 
Ze zijn onbetaalbaar,  
zij die steeds weer  
de vinger op de open wonde leggen,  
zij die geduld opbrengen  
voor altijd weer dezelfde vragen,  
zij die tegen beter weten in  
toch maar opnieuw beginnen. 
 
Ze zijn onbetaalbaar,  
zij die achter regels en wetten  
de mens zien, ook de sukkelende,  
zij die begrip opbrengen voor hen  
die zich de derde keer stoten,  
zij die willen geloven dat mensen  
op hun manier echt hun best doen. 
 
Ze zijn onbetaalbaar  
zij die met open ogen leven  
en met een open hart, die weten  
dat zelfs rechtvaardige wetten  
mensen niet altijd tot hun recht laten komen.  
Ze zijn on-be-taal-baar  
zij die met vreugde gerechtigheid beoefenen  
God zal hen tegemoetkomen.  
 
 
 
 



   

Vrije Basisschool Sterbos, Nieuwsbrief 

 

 
 

Een fijn kerstfeest en een 
kleurrijk en gezond  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Tot volgende jaar! 
 

Luc 
 
 
 
 
 


