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03 02 2023 

 

 

De kinderen van het eerste leerjaar zijn er al vroeg bij. Alhoewel. Om kleur te 

bekennen tegen pesten is het nooit te vroeg. 

Volgende week vanaf 10 februari wordt in heel Vlaanderen duidelijk 

gemaakt dat pesten niet kan. 

Vier stippen op je hand betekent dat we het antipestvirus stevig te pakken 

hebben. 

We zijn benieuwd hoe snel dit gezond virus zich verspreidt… 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 15 FEBRUARI: SCHOLENBEURS 



 Dikketruiendag… 

 

Dikketruiendag 

wordt #iktrekhetmijaan want wat we 

kunnen doen voor het klimaat, gaat 

zoveel verder dan een dikke trui 

aantrekken en de verwarming lager 

zetten.  

Stijgende energieprijzen, lange 

periodes van droogte, overstromingen… tonen ons dat we het anders moeten 

aanpakken. Steeds meer mensen zetten zich daarom in voor een gezonder 

klimaat. En dat mag gezien worden!  

De campagne begint op 9 februari en loopt tot 19 februari. 

 

 Pedagogische studiedag 

 

De tweede pedagogische studiedag gaat door op woensdag 15 februari. 

(Dus niet op woensdag 8 februari!) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Nog steeds op zoek… 

Wij zijn in de kleuterschool op zoek naar jogging broeken 

maat 110, 116, 122, 128.

Als jullie nog te kleine sokken hebben liggen zijn die ook altijd 

welkom. 

Alvast bedankt! 

De kleuterjuffen 

 

 

 CARNAVAL 
 

ALAAF….ALAAF….ALAAF 

Ja hoor, het feest der feesten komt er 

weer aan. 

Op vrijdag 17 februari vieren we carnaval 

op onze school. 

We zijn écht benieuwd hoe mooi verkleed 

onze kleuters en leerlingen naar school 

gaan komen die dag.  

Om 13.30u trekt onze stoet er nog eens op 

uit. Het zou heel leuk zijn als vele ouders, 

vrienden, buurtbewoners en sympathisanten langs ons parcours een kijkje komen 

nemen. 

We steken de Nieuwmoersesteenweg over, gaan blokje rond in de Nieuwendijk en gaan zo langs de Sint 

Godelievestraat en de Nieuwmoersesteenweg terug naar onze school. 

Om onze stoet extra op te fleuren mogen de kinderen die dat willen hun go-cart 

ombouwen tot praalwagen. Misschien zijn er wel papa’s of mama’s die een handje 

willen helpen om een muziekinstallatie te installeren op de zelf gemaakte 

praalwagen. 

Hopelijk tot dan…. 



 Quiz… Restaurantdag… WELKOM!  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✓ Onze zevende STERBOSQUIZ gaat door op  

vrijdag 10 maart om 20.00 u in onze sporthal!  

Iedereen is van harte welkom! 

Quizmaster: Guy Stoffelen 

€18 per ploeg / maximum 6 personen 

Inschrijven voor 6 maart kan via: 

       administratie@vbssterbos.be 

       03 669 72 17 

 

✓ Onze klassieker ‘RESTAURANTDAG’ gaat door op zondag 

12 maart. 

Ook hier is iedereen van harte welkom! 

We kunnen kiezen uit verschillende menu’s! Voor ieder 

wat wils! 

Meer info volgt nog! 
 

mailto:administratie@vbssterbos.be


 Kennismaken met SPRANKEL… 
 

Hallo,  
Benieuwd of jij mij al kent? Want al jaren sta ik in verbinding met het schooltje van Sterbos. 
Zelf ging ik er jaren met veel plezier naar school. Ravotten op Jeugdster als kind en leiding. 
Om dan later met veel enthousiasme kinderen op te vangen in Stekelbees. 
En nu mag ik me met trots voorstellen als kindercoach van Sprankel.  
 
Elk kind is uniek, elk kind sprankelt op zijn manier! Ieder sprankeltje telt mee! 
Ieder kind zit wel eens wat minder in z'n vel, dat hoort bij opgroeien.  
Toch kunnen ze je kind flink in de weg staan. 
En wat als deze gevoelens blijven komen bij je kind? 
Geen enkele ouder wil dat zijn kind zich niet lekker voelt. 
Als ouder wil je dan ook alles doen om je kind te helpen. 
Maar hoe... Soms weet je het niet, en je kind ook niet. 
Als het even niet lukt, is het fijn om daarbij hulp te krijgen. 
 
Als kindercoach kijk ik naar wat jouw kind nodig heeft om zich te ontwikkelen en zich weer fijn te voelen. 
Je kind leert zijn eigen kwaliteiten kennen, krijgt meer inzicht in eigen gedrag, leert omgaan met bepaalde 
emoties en we gaan op zoek naar vaardigheden om hier mee aan de slag te gaan.  
www.sprankel-kindercoaching.be  
 
Of is je kind op zoek naar ontspanning? Dan heb ik voor jullie Alohi lesjes aan te bieden in de 
groepspraktijk Groei in Sterbos vanaf 28 februari 2023. 
Speelse lesjes om kinderen te helpen emotioneel te groeien, veerkrachtiger te worden en te ontspannen. 
Klinkt toch heerlijk…  Is jouw kind erbij? 
Schrijf in je via deze link: http://www.alohi.be/inschrijven-wuustwezel-groei 
 
Hopelijk tot dan!  
Sprankelende groetjes, Brenda 
 
 

 

 

 Nieuws van de opvoedingswinkel… 
 

Nu het nieuwe jaar al even van start is gegaan, kunnen we 

weer trots onze nieuwe reeks vormingen van het voorjaar 

2023 voorstellen!  

Zoals steeds kan je weer terecht voor tal van gratis lezingen 

rond allerlei thema’s rond opvoeden van kinderen en jongeren.  

Zo kan je dit semester o.a. naar lezingen rond positief denken, weerbaarheid, leren studeren en motiveren, 

rouw, hoogbegaafdheid, avontuurlijk spelen, enzovoort.   

In Wuustwezel staat de lezing ‘Alleen maar druk of ADHD’ gepland op 16/3/2023 om 20u in GC Kadans.  

 

Naast deze boeiende lezingen, bieden we ook oudergroepen aan rond verbindend opvoeden, nieuwe 

autoriteit, ADHD, autisme, zindelijkheid,…  

Meer info over aankomende oudergroepen vind je op deze website:  https://www.olo-

rotonde.be/afdelingen/begeleiding/opvoedingswinkel/  

 

http://www.sprankel-kindercoaching.be/
http://www.alohi.be/inschrijven-wuustwezel-groei
https://eu-central-1.protection.sophos.com/?d=cudasvc.com&u=aHR0cHM6Ly9saW5rcHJvdGVjdC5jdWRhc3ZjLmNvbS91cmw_YT1odHRwcyUzYSUyZiUyZnd3dy5vbG8tcm90b25kZS5iZSUyZmFmZGVsaW5nZW4lMmZiZWdlbGVpZGluZyUyZm9wdm9lZGluZ3N3aW5rZWwlMmYmYz1FLDEsZ2RKU3dMbVJDV3l3ckNIVm9DTGU0X29aYlFPRzBoc0FYWHNUbVdGQ1NWdDIxaGI1Vzg0eUtzVmo5MDFSOHZYVG90VXc3b0k5RlhGWGZxbFMxNnlNdjRyejM2bGszamF6eFcwZWRMZUd6c1BEQ2ZIcnBycmtoZl9oSHJrLCZ0eXBvPTE=&i=NjE1YzcwNTk4ZDhlM2YwZWNlNGEwYzBi&t=WHVEakZGTDhkNVV1UDhrMXozaUNWeVBtWEozUUxsZUpUWk5OODZQbmYrRT0=&h=d119b106c3fa45f0b8b3a8cec693f5c6&s=AVNPUEhUT0NFTkNSWVBUSVZIftE7sccHWdFtr6b6zVv2PVCypUZyFtzhUNXjuz-tyQ
https://eu-central-1.protection.sophos.com/?d=cudasvc.com&u=aHR0cHM6Ly9saW5rcHJvdGVjdC5jdWRhc3ZjLmNvbS91cmw_YT1odHRwcyUzYSUyZiUyZnd3dy5vbG8tcm90b25kZS5iZSUyZmFmZGVsaW5nZW4lMmZiZWdlbGVpZGluZyUyZm9wdm9lZGluZ3N3aW5rZWwlMmYmYz1FLDEsZ2RKU3dMbVJDV3l3ckNIVm9DTGU0X29aYlFPRzBoc0FYWHNUbVdGQ1NWdDIxaGI1Vzg0eUtzVmo5MDFSOHZYVG90VXc3b0k5RlhGWGZxbFMxNnlNdjRyejM2bGszamF6eFcwZWRMZUd6c1BEQ2ZIcnBycmtoZl9oSHJrLCZ0eXBvPTE=&i=NjE1YzcwNTk4ZDhlM2YwZWNlNGEwYzBi&t=WHVEakZGTDhkNVV1UDhrMXozaUNWeVBtWEozUUxsZUpUWk5OODZQbmYrRT0=&h=d119b106c3fa45f0b8b3a8cec693f5c6&s=AVNPUEhUT0NFTkNSWVBUSVZIftE7sccHWdFtr6b6zVv2PVCypUZyFtzhUNXjuz-tyQ


De lezingen die dit voorjaar op het programma staan:  

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zoals steeds zijn deze infoavonden gratis, maar we vragen wel om even in te schrijven, zodat we kunnen 

inschatten hoeveel volk we mogen verwachten.  

Dit kan via mail naar inschrijven@olo-rotonde.be of telefonisch op het nummer 03/270 06 73. Vermeld 

steeds je naam, hoeveel personen, een mailadres en telefoonnummer.  

Je kan ook steeds terecht op onze Facebookpagina ‘Opvoedingswinkel Brasschaat-Zoersel-Hoogstraten’, 

waar je op de hoogte wordt gehouden van al onze vormingen en infomomenten.  

Sinds kort hebben we eveneens een nieuwe Instagram pagina ‘Opvoedingswinkel.br.zo.ho’, waar we naast 

ons aanbod ook geregeld boeiende artikels en tips & tricks rond opvoeding delen. De moeite om eens te 

checken!  

 

Winterse groetjes en hopelijk tot binnenkort op één van onze lezingen! 

Inke, Tineke & Sarah,  

Opvoedingswinkel Brasschaat  

& Opvoedingspunt Wuustwezel 

 

mailto:inschrijven@olo-rotonde.be
https://eu-central-1.protection.sophos.com/?d=facebook.com&u=aHR0cHM6Ly93d3cuZmFjZWJvb2suY29tL29wdm9lZGluZ3N3aW5rZWxCcmFzc2NoYWF0Wm9lcnNlbEhvb2dzdHJhdGVuLw==&i=NjE1YzcwNTk4ZDhlM2YwZWNlNGEwYzBi&t=Zms3aHR2OCtMOEd4MFk4dFE5Y25ramEva1JZcnV0OUFQYmY2WVpEYzJ2UT0=&h=d119b106c3fa45f0b8b3a8cec693f5c6&s=AVNPUEhUT0NFTkNSWVBUSVZIftE7sccHWdFtr6b6zVv2PVCypUZyFtzhUNXjuz-tyQ
https://eu-central-1.protection.sophos.com/?d=instagram.com&u=aHR0cHM6Ly93d3cuaW5zdGFncmFtLmNvbS9vcHZvZWRpbmdzd2lua2VsLmJyLnpvLmhvLw==&i=NjE1YzcwNTk4ZDhlM2YwZWNlNGEwYzBi&t=VEgvMTRLY29aVHV6VFp3MUhlcmZyMExBcm5pQTRpb2JMTW9nZlAycnc3ST0=&h=d119b106c3fa45f0b8b3a8cec693f5c6&s=AVNPUEhUT0NFTkNSWVBUSVZIftE7sccHWdFtr6b6zVv2PVCypUZyFtzhUNXjuz-tyQ


 Dank voor de mooie woorden, tekeningen… 

’t Blijft fijn om directeur in onze school te zijn! 

 
 

 

 Een nieuw sterretje dat mag schitteren in de klas! 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 Mijmering van juf Femke over de eerste schooldag van Poppi… 

 

De eerste schooldag 

 

Mijn lieve dochter, 

Vandaag is het zo ver. 

Vandaag ga je voor het eerst naar school. 

Al maanden spreek je erover, kijk je er naar uit.  

Je bent er zo klaar voor, mama heel wat minder. 

Een nieuwe omgeving, nog onbekend.  

Jij wil ze gaan verkennen, mama wil je dicht bij haar. 

’s Ochtends een fruitje gekozen, drinkbus gevuld.  

Boekentasje op de rug en we gaan. 

Het afzetten gaat gepaard met tranen bij allebei. 

Vol spanning wacht mama de hele voormiddag. 

’s Middags krijgen we een enthousiast kindje terug. 

Elke dag met volle zin ga je naar school. 

Bij juf Leen en juf Griet voel je je thuis. 

Je leert volop nieuwe woorden, liedjes en ontwikkelt razendsnel. 

 

Mijn lieve dochter, 

Ga maar ontdekken en avonturen beleven. 

We zijn er allebei klaar voor.  

 

 

 

 

 

 

Tot een volgende keer, 

Luc 

 

 

 


