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Kleuren 

rijven… 

 

Als ik nu in het bos wandel of zomaar in de 

straat word ik stil door de Schilder die elke 

dag de kleuren overdenkt en herschildert. 

Wie kan dit verzinnen, denk ik dan. 

Hoe mooi rood in groen is, het blauwe in 

het bruin, het beige in het geel, het goud in 

het oranje, het roze in het paars, het 

appelblauwezeegroen in het donkerleigrijs 

in het karmijn dat op dieprood lijkt… 

Er komt geen einde aan het rijven en we 

zijn nog maar in het begin van de herfst? 

 



 Proficiat Jeanne en Frans! 

Twee lieve bezige bijen mogen 50 jaar huwelijkstrouw vieren met hun kinderen 

en 13 kleinkinderen, familie, vrienden en het gebuurt! 

Moeke Jeanne kennen onze kleuters en kinderen van de school zéér goed. Al 

vele jaren komt ze onze kleuters tijdens de middagspeeltijd verwennen met haar 

warme zorgen. Als reftermama is ze onmisbaar geworden en de kinderen kijken 

er echt naar uit als het haar beurt is om naar school te komen. Zo maar ergens 

vrijwillig haar steentje bijdragen, doet ze met een groot hart. De kerk versieren, 

in het dienstencentrum haar diensten aanbieden, zich inzetten voor het 

gebuurt… 

Frans zorgt mee voor de boerderij van zijn zoon: koeien voederen, met de tractor 

rijden. Dit laatste doet hij ook al vele jaren tijdens de papierslagen van de 

Ouderraad om het papier op te halen. Elke keer is hij van de partij! 

Als je kerst viert in onze kerk, dan staan daar prachtige sparren rond de kerststal. 

Jullie mogen weten dat Frans elk jaar opnieuw hiervoor zorgt. 



Op het geburenfeest zullen Jeanne en Frans zonder enige twijfel de pannen van 

het dak dansen want dat doen ze graag en kunnen ze goed. Verschillende 

dansstijelen, zoals de cha cha cha, foxtrot en wals doen zij alle eer aan. 

Wij wensen Frans en Jeanne nog vele vreugdevolle en gezonde jaren met elkaar! 

 

 Gedicht van Fluomama Magali 
 

Tim en Magali hebben heel veel jetons uitgedeeld 

en stempels op de handen van de kleuters mogen 

zetten. 

Volgend gedicht vond ik in mijn brievenbus:   

 

IEDEREEN MAG (MOET) 

GEZIEN WORDEN. 

 

 

 

 

  

 Evacuatieoefening.  

Toch spannend zo’n oefening. 

Onder loeiende sirenes rustig met de 

juffen en meesters de binnenruimtes van 

onze school verlaten en wandelen naar 

de verzamelplaats… 

Onze kinderen hebben dit allemaal 

prima gedaan! 

 

 

Ook al vallen nu de blaren,  

gelukkig moesten wij niet staren!  

Jullie trokken met velen je fluo aan, 

goed bezig 

zo zien we jullie altijd goed staan! 



 Kledinginzameling 

 

We verzamelen kleding, beddengoed, huishoudtextiel, gordijnen, schoenen, 

riemen, handtassen, andere lederwaren. 

Vanaf woensdag mogen jullie dit alles naar school brengen in een goed 

afgesloten (vuil)zak. We verzamelen alle zakken in een kleedkamer in de 

sporthal. 

Op vrijdag om 12.00 uur sluiten we de inzamelactie!  

Tot 12.00 uur kunnen nog kleding e.d. binnengebracht worden. 

 

 

 

 

 

 

 



 Grootouderfeest  

Op  vrijdag, 18 november 2022,  

organiseren we na een coronapauze,  weer 

een grootouderfeest zoals we dat al vele 

gewend zijn in onze school.  

Het is een buitengewoon tof feest waar 

alle grootouders en overgrootouders van 

harte welkom zijn. 

Hou zeker die datum vrij en het tijdstip van 

8.45 uur tot 11.00 uur. 

 

 

 18e Herfstwandeling  

Ook op vrijdag, 18 november 2022, na 

diezelfde verplichte coronapauze, is er 

onze 18e herfstwandeling. Dit wordt 

georganiseerd door onze Ouderraad en 

het leerkrachtenteam! 

Vanaf 18.00 uur tot 20.00 uur kan je aan 

de refter vertrekken voor een 

avondwandeling door een stukje van ons 

mooie Sterbos, helemaal door de bossen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Vormselnieuws  

Op zaterdag 15 oktober was het zo ver:  

een nieuwe start met onze Vormelingen.  

De activiteit vond plaats in en rond de 

school. Allemaal een beetje nieuwsgierig 

naar het thema, het themalied, de opdrachten die we gaan uitvoeren.  

Eerst kort even kennismaken met de catechisten en dan over naar het 

jaarthema:  

Laat de zon maar komen!  

Kort nadenken over deze symbolische woorden. Durf vriendschappen toelaten 

in je leven, zeg volmondig ja tegen nieuwe uitdagingen, wees tevreden met 

een klein gelukje, zet een positieve bril op als je door het leven stapt.  

Tijdens de activiteit 

hebben we samen 

nagedacht over het 

krijgen van onze 

naam. Wie geeft je 

je naam, waarom 

krijg je een naam, 

hoe persoonlijk 

maakt een naam 

jou? Daarna hebben 

we samen geluisterd 

naar het verhaal 

over “De familie 

zonder naam”.  

We zijn onze benen gaan strekken in het bos en op zoek gegaan naar de 

betekenis van onze namen. Wat past bij wie? Wat hoort uiteindelijk bij wie? 

Ondertussen kent iedereen de betekenis van zijn eigen naam.  

We sluiten af met het maken van een naamgedichtje, en luisteren naar ons 

themaliedje: Laat de zon maar komen, van Metejoor.   

We zagen ze al wat mee zingen, onze Vormelingen!  

Dit wordt een heel zonnig jaar!  



 

 Sterlichtweekend! 



 Toch nog even “onze oude school” bezoeken… 

 

Het is een traditie. Op de eerste 

pedagogische studiedag van de 

secundaire scholen, of op hun eerste 

facultatieve verlofdag, komen vele 

schoolverlaters van 2021-2022 toch 

nog eens even langs. 

Alle juffen en meesters krijgen dan een 

glimlach en de kinderen die nu in het 

zesde leerjaar zitten een knipoog ‘van-

het-valt-allemaal-wel-mee’. Tof! 

Voorbije woensdag maten Mirte 

Masure, Mira Hajrizi en Joni De Ceurt de 

basisschooltemperatuur. ’t Voelt toch 

zo goed hier… 

Ze vonden het fijn om iedereen terug te 

zien en om toch een beetje rust te 

vinden en eens niet te stressen. Mater Dei is immers een grote school waar die 

groten soms toch zo stoer doen. 

Het wandelen met die toffe kleuters missen ze wel alsook de juffen en meesters 

die zo af en toe een high five gaven. In de secundaire school zijn de juffen en 

meesters opeens mevrouwen en meneren en toch wel wat strenger.  

Met de bus naar school en dat vervelende rechtstaan, is nieuw voor hen. 

Gelukkig duurt de reis maar een dik half uurtje.  

Natuurwetenschappen is een nieuw vak en Frans lukt best! Trouwens ook al de 

rest! 

Hier op Sterbos hebben ze leren plannen, doorzetten, volhouden en nog veel 

meer.  

Er zit genoeg in hun rugzak dat ze kunnen gebruiken in die grote school. (Toch 

een geruststelling voor onze toekomstige schoolverlaters.) 

 

JULLIE BLIJVEN STEEDS WELKOM! 

 



 Kasten te koop 

Nog 4 houten kasten waarvan drie met schuifdeuren… 

Prijs overeen te komen!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Op zoek naar  

 

In de kleuterschool zijn we op zoek naar ronde 

kaasdoosjes en kokers van keukenrollen. 

Jullie mogen ze massaal in de bakken aan de trap 

in de hal leggen. 

HEEL VEEL DANK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Dag van de Jeugdbeweging 
 

Vandaag is het Dag van de Jeugdbeweging.  

Zie ze maar eens stralen! 

 
Nog eens een dikke merci aan de leden, de vrijwilligers en de leiding van de 

verschillende jeugdbewegingen om tijd te maken voor de kinderen. Ze leren er 

zoveel! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Gelukkig ouder worden… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tot een volgende keer ! 

Luc 



 


