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nieuwsbrief 
 

 

Viering groep 9 en groep 3 
 

Jammer genoeg kunnen we bij deze vieringen geen toeschouwers toelaten, 

maar we zorgen ervoor dat alles gefilmd en gefotografeerd wordt en zo 

snel mogelijk gedeeld zal worden op de blog van de klas. 

 

- groep 3: 

De kinderen van groep 3 zullen op maandag 29 juni (in de voormiddag) 

in de bloemetjes gezet worden en zullen dan ook hun kleuterdiploma 

krijgen.   

 

- groep 9: Graag zouden we donderdag 25 juni deze kinderen pas laten 

ophalen om 17 uur.  Wij vragen om de normale richtlijnen van het 

ophalen te respecteren.   (Alle wagens rijden voor aan het kleine 

baantje).  Broers en zussen worden wel vroeger opgehaald.  Zij krijgen 

dan hun getuigschrift en zullen wat optredens voor mekaar doen.  Ook 

deze hele voorstelling zal worden opgenomen en gedeeld. 

 

 

Rapporten 
 

De rapporten voor de kinderen van de lagere school zullen er een beetje 

anders uitzien dan jullie van ons gewend zijn. 

Er zit een begeleidend briefje bij om wat uitleg te geven. 

De leerkrachten doen ook allemaal een kindcontact in de loop van de 

volgende dagen en zullen dit mee opnemen in een woordrapport. 

 

Voor onze kleuters zal er op dezelfde manier gewerkt worden via een 

woordrapport. 

 

De rapporten worden meegegeven op 26 juni. 

 

 



Zonnebloempicknick 
 

- Maandag 29 juni: 

Voorzie uw kroost dus van spijs en drank.  

De kinderen zullen in de buurt van de school (in hun eigen bubbel) 

picknicken in het gras. 

Elk kind eet van het eigen luchpakket, kinderen mogen niets uitdelen. 

Denk aan de regen, denk aan zon! (gelieve uw kind zelf in te smeren en 

geef eventueel een petje maar ook regenjasje mee, afhankelijk van 

het weer)  

 

 

Laatste schooldag 
 

Laatste schooldag: dinsdag 30/6  

Zal de school ’s middags eindigen. 

Omwille van de maatregelen sluiten de kinderen het schooljaar af in de  

eigen bubbel en vragen we om de kinderen af te halen volgens volgende  

regeling: 

11.20-11.35: groep 1,2 en 3 

11.35-11.50: groep 4,5 en 6 

11.50-12.05: groep 7,8 

 

De Kiekeboe zal open zijn vanaf 12 uur, inschrijven de week voordien is wel  

noodzakelijk. 

 

De kinderen van groep 9: 

Wanneer alle andere klassen zijn opgehaald, gaan we ons richten op deze  

klas. 

Zij krijgen een privébegeleiding. 

Ze zullen via de grote poort de school verlaten en worden buitengerold. 

 

Net voor het buitenrollen zal de directie nog een klein woordje zeggen en 

zullen de kinderen hun eigen afscheidslied brengen. 

Enkel de ouders van de kinderen van groep 9 mogen dit bijwonen, maar wij 

vragen wel om volgende veiligheidsvoorschriften na te leven: 

- kom te voet of parkeer uw wagen aan de kerk of achter de auto’s 

van de leerkrachten (dus niet aan de school zelf) 

- haal broers en zussen wel reeds vroeger op (zie hierboven) 

- draag een mondmasker 

- neem plaats aan de overkant van de straat (kant slager) zodat we 

met de kinderen kunnen plaatsnemen voor de grote poort. 

- respecteer onderling de social distance (1,5 meter tussen de 

verschillende gezinsbubbels) 



- Indien uw kind aan de beurt komt (wij roepen dit af in de micro), 

mag u tot aan de overkant komen zodat u kan meegenieten en 

eventueel foto’s  nemen. 

- Neem nadien terug plaats aan de overkant van de straat. 

- Wanneer alle kinderen zijn buitengerold, laten we hen even het 

materiaal dat nog mee naar huis moet ophalen en dan brengen wij de 

kinderen tot bij de ouders. 

Dank voor uw begrip en medewerking! 

 

 

 

Vriendelijke groeten 

de directie   het team van De Zonnebloem 

Christine Hendrickx                         
 
 

 

 


