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We hebben schrik. 

We hebben schrik dat er in de nabije omgeving van de school een drama zal gebeuren. 
Een ongeluk is immers veel té snel gebeurd.  
Dagelijks gebeuren er meer dan 10 ongevallen in Vlaanderen met fietsers en voetgangers 
door het autoverkeer in de schoolomgeving.  
Duizenden ouders kunnen hierover meespreken. Hun kinderen niet meer! 

 
Zulk een tent wil ik nooit in de onmiddellijke schoolomgeving 
zien staan, trouwens nergens wil ik zo’n tent tegenkomen…  
 
 

Zo’n fiets wil ik nergens 
zien liggen, en zeker niet 
de aangereden fietser…  
 

 
 

Onlangs kreeg ik enkele berichten van fietsende 
ouders en hun kinderen die in de Molenheide voorbij 
werden gestoken door een toeterende auto die vlug aan de school moest zijn.  
Een van de fietsende kinderen schrok, reed in de goot en viel.  
 
Het kan toch niet zijn dat fietsers plaats moeten maken voor auto’s? Dat ze moeten 
afstappen om koning auto door te laten en te salueren? 
Ik kan dat niet begrijpen! 
 
Blijkbaar zijn er toch ouders en grootouders die volharden in de boosheid en afspraken 
flagrant blijven negeren. Het is maar 5 procent, maar het is 5 procent te veel! 
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Die enkelen die enkel geloven in hun eigen 

regels kunnen voor grote drama’s en grote 

chaos zorgen… 

Dan is er van zorgen geen sprake meer…  

en zijn er grote zorgen! 

Luc 
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Ze blijven parkeren op de privéparking van Dr. Denissen… 
Ze blijven parkeren in de Neervenweg… 
Ze blijven parkeren in de Molenheide, zelfs boomstammen en zitbanken houden hen niet 
tegen… 
Ze blijven parkeren voor opritten van buurtbewoners, zelfs op opritten... 
Ze blijven dubbel parkeren op de parking aan het Wijkhuis… 
Ze blijven parkeren op de parking van de leerkrachten… 
Voor- en na het parkeren is het draaien en keren met die auto’s en dat is gevaarlijk voor 
naderende fietsers en voetgangers. 
Ouders mogen parkeren op de parking aan het Wijkhuis als ze in het Noord-oostelijke 
gedeelte van Wuustwezel, Sterbos, wonen, of als ze niet anders kunnen zeker voor 
kinderen die gekwetst zijn… Maar er zijn ook ouders die liever daar parkeren dan aan de 
kerk waar nog altijd veel plaats is! Het is echter maar een paar minuten stappen. 
 
Het gaat over het denken en gedrag van enkele mensen.  
 
Gelukkig zijn de meeste ouders helemaal mee met de gedachte om auto’s en 
vrachtwagens en tractoren enz. uit de onmiddellijke schoolomgeving te schrappen, zeker 
tijdens de piekmomenten, tijdens de periode voor- en na schooltijd.  
Vandaar de schoolstraat!  
 
De politie, het gemeentebestuur, alle leden van de Ouderraad, de meeste ouders, alle 
leerlingen en alle leerkrachten, … kiezen voor een veilige schoolomgeving en hopen op 
het gezond verstand van iedereen.  
Ook van die 5 procent verwachten we dat ze kiezen voor álle kinderen én de veiligheid 
van de kinderen! 
 
Onlangs werden enkele mensen beboet door de politie. Het politiekorps kent de situatie. 
Ze hebben genoeg geobserveerd en kennis genomen van het gebeuren. Zij zullen zich 
nog meer inzetten om mensen die zich niet houden aan afspraken te verbaliseren.  
 
 

 Een dikke merci aan Coen en Frans 
 
Zo’n 13 jaar lang hebben Coen en Frans de papiercontainer aan onze school als hun 
berging beschouwd. Altijd was het er netjes! 
Voordien, wanneer de schuur bij Jan van Pieten in ’t Heike (Jan Van Looveren) vol was, 
waren zij er ook om de geleverde container in te tassen.  
Dus om en bij een kwarteeuw zorgdragen voor het oud papier… Niet niks! 



   

Vrije Basisschool Sterbos, Nieuwsbrief 

 

Kilo’s papier hebben ze opgetast, benieuwd waren ze naar het aantal kilo’s, duizenden 
kilo’s werden het, tonnen. Elk plaatske in de container werd volgestouwd, deuren 
gesloten, deuren geopend om opnieuw te kunnen intassen.  
Benieuwd waren ze naar de opbrengst. Het werd een wedstrijdje van week tot week. 
Elke ochtend kwamen ze langs, belden ze elkaar op om het papier netjes een plaats te 
geven in de container. 
Coen kroop in de container, Frans gaf aan. 
Vele tonnen papier en karton hebben ze samen vastgehad. Ook het gedumpte afval 
haalden ze eruit. Computers, ruiterkledij, etensresten, en miljoenen grammen isomo. 
Sluikstorters hebben ze doorgegeven want mensen gaven soms hun visitekaartjes 
mee… 
 
Coen en Frans: 

 
 

 

 Mondkapje 
 
Ook een dankjewelletje aan 
iedereen om de regels te blijven 
volgen.  
Samen houden we vol! 
 
Trouwens de kinderen doen dit 
ook zeer goed! 
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 Vormselactiviteit: een avond 
rond verdriet en troost 

  
 

Dinsdagavond 18 januari.  
Het is koud buiten, maar verder 
is het een rustig weertje… 
Ideaal voor een gezellig avondje 
rond een kampvuur! 
 
We verzamelen allemaal op de speelplaats. Al onze Vormelingen zijn aanwezig, ze zijn 
duidelijk niet bang van een avondje in open lucht.  Het is heel donker, maar een weg van 
brandende kaarsen en brandende boomstammetjes leidt ons naar het vuur. Een prachtig 
onthaal voor een avond waarop we ons heel verbonden voelen.  
 
“Wauw!!!”, “Zo gezellig!”, “Lekker warm!”, “Een mooie setting”. Onze Vormelingen komen 
enthousiast aan, gewapend met een kussen en een knus dekentje om deel te nemen aan 
een avond rond verdriet en troost.  
 
We hadden vandaag een speciale gast: Son. Son heeft jaren zelf mee catechese gegeven. 
Ze vertelde ons een verhaal. Een verhaal over een heel moeilijke periode in haar leven. 
Een verhaal over haar lieve zus, die ziek werd, er weer even bovenop kwam, en daarna 
opnieuw moest vechten tegen haar ziekte. Uiteindelijk is de zus van Son gestorven.  
Son vertelde haar verhaal zo dat we ons konden inleven in hoe zij en haar familie dit 
allemaal beleefd hebben. Wij werden er stil van. Hier en daar werden er traantjes 
weggepinkt.  
 
Daarna hebben we nagedacht over ons verdriet. Na wat denkwerk vertelden onze 
Vormelingen over kleine verdrietjes en ook over groot verdriet. Het was heel mooi om te 
zien hoe ze stilaan durfden vertellen over hun gedachtegang. Hoe ze luisterden naar 
elkaar.  Daarna zijn we samen op zoek gegaan naar manieren om troost te bieden. Je 
verbonden voelen met mensen die je graag ziet, je ouders, een vriend of vriendin, een 
huisdier,… Troost kan langs vele kanten komen.  
 
We sloten de avond af met een mooi verhaal over hoe je kan omgaan met verdriet. En 
met ons themalied “Kom wat dichterbij” van Gene Thomas. Wat kunnen ze zingen, onze 
6de leerjaren! Ze hebben hun zangtalent zonder schroom bovengehaald en zijn er 
helemaal voor gegaan! 
En dan, snel naar huis, toch even opwarmen, die koude voeten!  
 
Tot de volgende keer! 
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 Zeer tevreden fluomama en fluopapa 
 
Fluomama Magali en fluopapa Tim stonden 
deze ochtend te supporteren voor alle 
kinderen die fluohesje droegen. 
Echt bijna iedereen stond te blinken met hun 
jetton in hun handen! 
“Proficiat allemaal!” 
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 Test en quarantaineregels voor kinderen van de basisschool 
 
Momenteel zitten er enkele gezinnen in 
quarantaine.  
Alle klassen zijn echter nog open.  
De kinderen van een klas en hun leerkracht 
moeten voor 5 dagen in quarantaine vanaf een 
vierde besmetting in 7 dagen tijd. 
 
Indien één van de gezinsleden positief test moeten de kinderen in de basisscholen mee 
in quarantaine voor 10 dagen. Er kan eventueel een verkorting zijn vanaf dag 7 mits een 
dagelijkse negatieve zelftest tot en met dag 10. 
 
Als kinderen zich niet lekker voelen, is de huisarts contacteren gewens. Hij zal oordelen 
of een bezoek of een test al dan niet nodig is. 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tot een volgende keer! 
 

Luc 
 
 


