
 

 

 

 

Alles 

ik heb alles  

ik heb water  

ik heb wijn  

ik heb boeken  

ik heb tijd  

 

ik heb alles  

ik heb een auto  

en een fiets  

een piano  

en een lied  

 

ik heb alles  

alles wat m’n hart belieft  

ik heb vrienden en jou lief  

 

ik heb alles  

ik heb brood en ik heb taart  

en altijd een antwoord klaar  

 

als ik morgen nog ‘s nieuwe kleren 

wil  

dan wacht ik niet op solden meer  

 

ik heb alles  

een border collie  

en een huis  

nieuwe schoenen  

ik ga uit  

 

ik heb alles  

ik heb werk  

en ik heb tijd  

als ik wil ga ik op reis  

 

ik ben verzekerd tegen pech en 

averij  

kan niets verliezen, ik ben vrij  

alles wat ik droom  

alles wat ik wil  

alles wat ik zie  

ik heb honger naar meer 

er is honger naar meer  
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Kerstmis vieren is zoveel meer  

dan pakjes en in gezelligheid 

geschenken uitwisselen en eten en 

drinken in overvloed… 

“Want dat is nu net niet de 

betekenis…” 

vertelde Ivo me… 

Terug op de ladder,  

droom ik dan…  



 Advent  
 

Een vierde kaars mag branden… Bijna 

kerstmis… 

 

Vier verwijst naar het noorden, oosten, 

zuiden, westen; naar mensen die van 

over de hele wereld samen komen; 

naar het kruisteken dat christenen 

maken; naar geloof, hoop, liefde en de 

vreugde. 
 

 Morgen, zaterdag 17 december: onze tweede papierslag. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLE HELPENDE HANDEN ZIJN 

WELKOM! 

DIKKE MERCI om te helpen! 

 

 

 

Morgen 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; 



 De KERSTVERKOOP was 

een groot succes!  

Dank-jullie-wel! 

Volgende week woensdag op 21 

december kan je alles afhalen in 

de refter op volgende tijdstippen: 

- van 08.00 u tot 08.30 u; 

- van 12.10 u tot 13.00 u; 

- van 16.00 u tot 17.00 u. 
 

 

 

 

 

 De “strafste fluoklas -

wisselbeker” uitgereikt 

op 14 december! 

 

 

 

Hier jullie “fluo mama en papa”,  

 

Wij hebben vandaag de eer gehad om voor de 

eerste keer de wisselbeker “de strafste fluoklas 

van VBS Sterbos” te mogen overhandigen aan 

de leerlingen van 3A. Zij hebben een 

fantastische score behaald van 84% op de 

fluocontrole tijdens de eerste 3 maanden van 

dit schooljaar.  

Julie heeft de beker, gevuld met snoep, trots 

en op WK-wijze de lucht ingestoken. Naast de 

beker kregen de leerlingen van 3A ook 

spaakreflectoren.  

 



Opvallen in het verkeer moet je niet 

voor ons doen, noch voor de 

leerkrachten, je ouders of 

klasgenoten… maar voor jezelf! 

Opvallen in het verkeer is altijd 

belangrijk maar zeker in deze donkere 

mistige dagen.  

 

Wij dagen alle lagere schoolklassen uit 

de score van 84% te overtreffen. Wie 

weet gaat de wisselbeker in maart naar 

jouw klas. 

 

Natuurlijk zijn we onze kleuters niet 

vergeten! Zij hebben naast een 

stempel bij het dragen van een 

fluohesje allemaal spaakreflectoren in 

de kleur van hun klas gekregen. Wij 

kijken er al naar uit om al die gepimpte fietsen te zien.  

 

Als ouderraad zetten we met veel 

plezier in op veiligheid in het 

verkeer. Veel succes en tot 

binnenkort aan de schoolpoort!  

 

Magali (fluomama) en Tim 

(fluopapa) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Verkeersnieuws 
 

 

Wisten jullie dat:  

➔ 78 % van alle verkeersongevallen met kinderen gebeuren binnen 300 m 

van de school; 

➔ 5 % van deze ongevallen gebeuren binnen de specifieke 30 km/u zone; 

➔ dat een voetganger en fietser 95 % kans heeft dat ze een aanrijding met 

een voertuig dat 30 km/u rijdt overleven… 

 

Je kan de klap van een aanrijding vergelijken met de klap wanneer je een vrije 

val maakt. Hoe harder men rijdt, hoe hoger die vrije val wordt. Zo komt een 

botsing met 50 km/u van een auto met een fietser overeen met een val van de 

3e verdieping, van 10 meter hoogte, van een gebouw. Een ongeval met een 

voertuig die 30km/u rijdt met een fietser biedt onze kinderen het meeste 

overlevingskansen. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 Nieuws uit het tweede leerjaar 
 

In het tweede leerjaar kwamen enkele grootmoeders vertellen over hun 

kinderjaren.  

Zo kwamen we o.a. te weten dat de meisjes vroeger geen broeken droegen, 

men zich waste in een zinken bad zonder stromend water, de tanden niet 

gepoetst werden en dat ze op school schrijfstrafwerk kregen (bv. 20 keer “Ik 

mag niet praten in de klas.”) 

Dank je wel voor deze leerrijke namiddag! Onze jongens en meisjes hebben er 

van genoten!  



 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! 
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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 

andere waarheden.  

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! 
 

 



 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. 

 



 Gevonden knuffel… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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