
 

 

 

 

 

Nieuwsbrief 14 

Schooljaar 2022-2023 

09 12 2022 

Dank u Sinterklaasje 

en beste Pieten! 

Nu vol goesting genieten en rusten 

met vurige verwachtingsvolle 

adventskaarsjes… 

Maandag mochten alle kinderen hun schoen 

zetten in de klassen… 

Alle kinderen, wiens ouders het christelijke 

(protestantse, katholieke, orthodoxe), de 

Islam, het sjamanisme, het hindoeïsme, het 

kweetniïsme, … koesteren, vonden een 

mandarineke of een chocolade figuurtje, 

snoepjes en koekjes, … in hun schoen. 

Toch zo mooi zo!  

Het draait om onze kinderen, de wereld 

draait om onze kinderen, zij samen zijn de 

zon van het leven hier… Laat ons maar 

draaien rond hen! 

Maandagnamiddag zo 

ergens rond 15.00 uur… 
 

De schoenen met daarin 

tekeningen, wortelen 

enz. zijn gezet in alle 

klassen van onze school. 
 

Hier in het tweede 

leerjaar bij juf Evelyne en 

duimen maar dat Pieten 

en Sint een geweldige 

ruil willen doen! 
 

De ruil was prachtig! 



 Advent  
 

In de volle zonneschijn van het leven gaan 

we soms achteloos om met lichtpuntjes. 

We denken dat ze vanzelfsprekend zijn, 

we letten er nauwelijks op en lopen er 

haast blind aan voorbij. We merken ze niet 

echt op en we schatten ze niet naar 

waarde. 

 

Pas als er donkere wolken opduiken, gaan we er angstig naar op zoek.  

 

Als de hele wereld koud en grijs is geworden, hebben we lichtpuntjes nodig om 

ons aan vast te klampen.  

Mensen die ons vasthouden met handen vol vriendschap en liefde. Bomen die 

ons doen reikhalzen en luchten vol horizon die ons meenemen op hun vlucht. 

Muziek en beelden die onze dromen wakker houden. Woorden die dat alles 

proberen uit te drukken zodat we het kunnen bewaren in ons hart. 

 

Zonder lichtpuntjes zou onze hoop het misschien niet overleven.  

 

We zouden misschien de moed verliezen tussen alles wat fout loopt en pijn doet. 

We zouden niet meer durven geloven dat het anders kan. Dat het goede sterker 

is dan het kwade, ook al lijkt het soms omgekeerd. 

Als ziekte en dood binnenkomen in een huis, verschijnt er vaak ook een gloed 

van hartelijk medeleven en steun. Als oorlog en geweld de bovenhand dreigen 

te nemen, groeien er ook kleine initiatieven van vrede en solidariteit.  

 

Juist omdat het zo donker is, zien we de lichtpuntjes vandaag misschien beter 

dan ooit. 

 

Ooit kregen we Jezus als het grootste Licht ooit, om ons voorgoed hoop te 

geven. Elk jaar opnieuw in de donkerste tijd van het jaar putten we daar weer 

moed uit. Want stap voor stap en samen gaan we de lange weg naar 

gerechtigheid en vrede. Tot Kerstmis en lang daarna. 
 

 

 

 

 



 Wereldlichtjesdag 
 

Samen een kaarsje branden, zondag, om 19.00 uur… 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Zaterdag 17 december: onze tweede papierslag. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dinsdag 6 december, Sint en Pieten op bezoek geweest… 

 

 

 

 

 

 

 

Op zaterdag 17 december 

komen hopelijk vele ouders langs om het papier op 

te halen. 

Onze Ouderraad zorgt mede hierdoor dat de school 

zaken kan aankopen wat we anders nooit zouden 

kunnen (vb. aankoop computers, banken, 

muziekinstallatie, tuinhuis. …). 

Dit is toch belangrijk om weten! 

 

Dankjewel alvast om een handje toe te steken! 

 

We verzamelen aan de kerk om 9.00 uur; 



 

 

 

 

 

 

 

 



 Bestellen kan nog tot zondag 11 december! Mercikes! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je bestelling is definitief na elektronische betaling. 

 
 

DANK om zo te supporteren voor onze school! 

Vorig schooljaar hebben we van de opbrengst een 

schommel kunnen aanschaffen! 
 



 



 Adventkrans 

 

Weet je waar de adventskrans ons 

aan herinnert? 
 

Heel lang geleden, wanneer de 

dagen korter werden tijdens de 

winter, waren de mensen bang dat 

de zon niet meer zou terugkomen. 

Ze verzonnen een spel om de zon 

te lokken. Met grote wielen van stro, die ze eerst de berg op duwden, in brand 

staken en de berg lieten afrollen, hoopten ze dat de zon terug zou komen. En 

dat deed ze. Ze doet het nog steeds. 
 

Als christenen spelen we dit spel niet meer.  

We maken een adventskrans en steken elke zondag meer kaarsen aan. 

De strokrans en het oude verhaal over het spel met de zon doet ons denken aan 

de inspanning die wij doen, de weg die wij gaan bergop om God, Jezus te 

ontmoeten. Daar boven op de berg gebeurt iets bijzonders: wij ontmoeten God. 

Hij komt ons tegemoet en wijst ons de weg die toekomst geeft, Gods toekomst. 

In de eerste lezing van de eerste adventszondag lezen we daarover in Jesaja 2,1-

5. 

Op die strokrans bevestigen we groene dennentakken. De naalden prikken en 

doen denken aan de doornenkroon die Jezus opgezet krijgt.  

Uitkijkend naar Kerstmis denken we al aan Jezus’ lijden. 

 

Tenslotte plaatsen we 4 kaarsen op de groene krans. Oorspronkelijk stonden er 

veel meer kaarsen op: één voor elke dag tot Kerstmis. Zo telden kinderen af tot 

Kerstmis. Nu staat er een kaars voor elke zondag. Vier dus … en vier verwijst ook 

naar de aarde met vier windrichtingen; naar mensen die van over de hele wereld 

samen komen; naar het kruisteken dat christenen maken; naar geloof, hoop, 

liefde en de vreugde. 

  

De derde adventszondag en kaars brengt ons al dicht bij Kerstmis en heet: 

‘Gaudete’, ‘Verheug u’, een voorproefje van de echte kerstvreugde. Ook de 

andere zondagen en kaarsen hebben een naam, hoor: de eerste heet ‘Levavi’ of 

‘Ik kijk omhoog naar U, God’, de tweede heet ‘Populus Sion’ of ‘Volk van Sion, 

volk van God’ en de vierde heet ‘Rorate’ of ‘Dauwt, hemelen, van boven’. 

In onze school branden we ook vier kaarsen, de kaars voor  Dit alles doen we 

om tijdens de advent te denken aan uitkijken naar Kerstmis, het verjaardagsfeest 

van Jezus. 

 



 Zingen aan de deur voor de Warmste 

Week 

De kinderen van het eerste en zesde leerjaar 

komen graag op maandag 19 december in de 

namiddag een kerst- en nieuwjaarsliedje zingen 

in ruil voor een centje. Ze zingen in de 

Nieuwendijk, St. Godelievestraat, Kalmthoutse 

Steenweg, Kievitstraat, Zavelstraat en 

Zavelbergen. 

De opbrengst is voor de Warmste Week (Kansarmoede). 

 

 Kerstviering 

Alle kinderen en hun juffen en meesters van de school 

vieren kerst op vrijdag 23 december om 13.30 uur in 

onze kerk. 

We zullen er liedjes zingen, naar een toneel kijken, 

enz. De zin van kerst beleven in verbondenheid met 

iedereen. 

 Kerstdrink 

We sluiten het eerste trimester sfeervol af aan de refter van de school met een 

gezellig samenzijn. Op vrijdag 23 december vanaf 15 uur willen we jullie laten 

genieten van een gezellige babbel, lekkere chocolademelk, kinderwijn, glühwein 

of een jenever. Het gezellig samenzijn is voorzien  tot 17 uur en wordt 

georganiseerd door onze Ouderraad! 

Om 15.15 uur aan de grote 

kerststal zal een kerstkoor enkele 

kerstliederen zingen voor 

aandachtige luisteraars.  

Hierna gaan we even met de ‘klak’ 

rond want ook hier zingen we voor 

de Warmste Week. 

WELKOM! 

  

 

 
Kerststal, gemaakt door de Ouderraad! Dank jullie wel! 
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 Wow! Kerstmis vieren in onze kerk!  
 

Samen kijken we uit naar Kerstmis, de geboorte van 

Jezus.  

Overal zien we de kerstverlichting verschijnen. Er worden 

ook al volop geschenkjes gekocht. Kerstmis is echter 

meer dan lichtjes en feesten. Kerstmis is Jezus en alle 

mensen een ‘thuis’ geven, een thuis die wij samen met 

mensenhanden mogen opbouwen.  
 

Het is tof dat we Jezus’ geboortefeest met jong en oud 

vieren op Sterbos. 
 

Zaterdagavond 24 december, dus op Kerstavond, om 17.00 u. vieren we 

Kerstmis in onze mooi versierde kerk.  
 

Wie van onze vormelingen, eerste communicanten of andere kinderen wil mee 

komen helpen om een verhaal uit te beelden, iets aan te brengen, een tekstje 

te lezen of enkele kerstliedjes mee te zingen? 

 

Er zullen een zestal muzikanten optreden. De namen van de kinderen verklap ik 

nog niet. Dit blijft nog een verrassing. DANKJEWEL! 
 

Wil je ook mee komen helpen? Geef dan je naam op aan meester Luc. We 

komen vrijdagavond op 23 december  om 18.30 u. nog een uurtje samen in de 

kerk om te oefenen. Hopelijk zijn er heel wat kinderen die een handje willen 

toesteken. (Achteraan de nieuwsbrief: toestemmingspapiertje) 
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 8 januari: St. Antoniusfeesten georganiseerd door de St. Antoniusvrienden. 
 

IEDEREEN IS VAN 

HARTE WELKOM! 

DE OPBRENGST IS 

VOOR JEUGDSTER! 

 
 

 

 

 

 

 

 

Sint-Antonius viering te Sterbos 

 

Zondag 8 januari 2023,  

houden de Sint-Antonius vrienden de traditie weer in ere. 

Om 9.30 uur is er in de kerk een viering.   

 

Hier wordt stil gestaan en gevierd rond rechtervaardigheid via liedjes en 

een toneeltje van kinderen van onze school.  

(Kinderen die mee willen doen, kunnen een briefje afgeven aan meester 

Luc) 

 

Ook de overleden leden van de Sint-Antoniusvrienden worden herdacht.  

Deze viering wordt ook opgeluisterd door Jachthoorngroep Horrido. 

Het is een eigentijdse viering met respect voor de traditie in dialoog met 

het levensbeschouwelijke.  

Na de viering volgt de wijding van paarden, huisdieren en tractoren aan 

het Wijkhuis. 

Daarna worden de feestelijkheden voortgezet in het Wijkhuis. 

 

De opbrengst van de activiteiten wordt door de Sint-Antoniusvrienden  

geschonken aan JEUGDSTER. Fijn toch! 
 

Iedereen wordt alvast hartelijk bedankt voor de steun! 
 

 



 Typlessen op school voor kinderen van het 4e, 5e en 6e leerjaar 
 

 

 

 

 

 



 Zeer sfeervol, in kerstdecor in onze kerk: een aanrader! 

Een boerderij in de Kempen, in de late herfst van 1917 tijdens de 

Groote Oorlog. Een weduwe en haar dochter moeten drie invalide 

Duitse soldaten onderdak bieden. De moeder vreest voor de 

eerbaarheid van haar dochter. En denkt aan haar twee zonen die 

aan de IJzer dagelijks gevaar lopen omwille van deze Duitsers. 

Een sober, krachtig en warme vertelling van Ernest Claes, 

geschreven in 1939 over een bijzondere ontmoeting, over het 

moeder-zijn, over de ander.  

Waarom dat dat de ene keer lukt en de andere keer niet. En wat 

er daartussen allemaal in een mens omgaat.  

Een verhaal over de gruwel en strijd van de oorlog maar ook over 

menselijkheid en vriendschap. 

 



 Uittips  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Licht en donker 

Licht en donker (een gedicht van Floortje Agema naar aanleiding van wereldlichtjesdag) 

 

licht, bracht jij 

licht en verwondering 

zo mooi als licht kan zijn 

als je mag houden van een kind 

 

licht, bracht jij 

licht en leven 

tot voorbij jouw stille einde 

het is jouw lichtje dat ons hier verbindt. 

 

donker werd de wereld 

toen jij ons achterliet 

wij zoeken leven in de diepte 

van missen en verdriet 

 

donker voelde het 

diep vanbinnen leek het zwart 

tot ik zachtjes zag flakkeren 

jouw lichtje in mijn hart 

 

licht en donker 

donker en licht 

vullen mijn hart alle dagen 

liefde straalt voorbij de pijn 

 

licht en donker 

donker en licht  

kunnen samen niet anders  

dan helder en liefdevol licht zijn 

Tot een volgende keer, 

Luc 



 

 

Op kerstavond, zaterdag 24 december om 17.00 uur, zoeken we nog lezertjes en zangers en 

zangeressen voor ons kerstkoor. 

Je kan je opgeven via onderstaande strook. 

Samen oefenen we de teksten en liedjes nog op vrijdag 23 december om 18.30 uur in de kerk  

Wij, ouders van ………………………………………. uit ……. (klas) zullen aanwezig zijn op kerstavond 

en geven de toestemming aan onze zoon / dochter  om de viering mee op te fleuren. 

Handtekening 

……………………………………………….. 

 

 ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De kinderen die graag de viering mee willen opfleuren door mee te spelen in een toneeltje mogen 

natuurlijk meedoen! Ze worden op zaterdag 7 januari om 11.00u verwacht in de kerk om even te 

oefenen. Dankjewel alvast! 

 

Wij, ouders van ………………………………………. uit ……. (klas) geven de toestemming aan onze zoon / 

dochter om de viering mee op te fleuren. 

Handtekening 

 

……………………………………………….. 

KERSTAVONDSTROOKJE 

 

 

St. Antoniusfeesten 

Op zondag 8 januari! 

Ik wil wel meedoen! 
 

Om 9.30 u. is er in de kerk een viering. 

Hier nagedacht over rechtvaardigheid via liedjes en een toneeltje van kinderen van onze school.  

Deze viering wordt ook opgeluisterd door Jachthoorngroep Horrido. Het wordt een eigentijdse 

viering met respect voor de traditie. Na de viering volgt de wijding van paarden, huisdieren en 

tractoren aan het Wijkhuis. 

Daarna worden de feestelijkheden voortgezet in de ruimte van het Wijkhuis. 

De opbrengst van de activiteiten wordt door de Sint-Antoniusvrienden geschonken aan 

Jeugdster. 
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