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nieuwsbrief februari
aanvulling

Wij laten het poolijs niet smelten!
Op vrijdag 17 februari draaien we de verwarming enkele graden minder.
Wij doen een oproep aan de kinderen ( vooral LS, KS mag ) om zich op een
ludieke manier warm aan te kleden.

En we blijven ons verkleden … maar nu voor carnaval!
Op vrijdag 24 februari vieren wij carnaval!
De kinderen mogen de hele dag verkleed naar school komen in een zelf gekozen
creatie!
Na de middag houden we onze jaarlijkse carnavalstoet.
Vertrek aan de school om 14.30.
Meer info over de stoet volgt nog.
Vriendelijke groeten
de directie
Van Cauwenbergh Christiane

het team van De Zonnebloem

z.o.z.

Help!
Dag iedereen,
Jullie weten misschien dat ik de school elke week een ‘kunstfilmpje’ toestuur dat de
kinderen in de klas bekijken. Daarnaast zijn de meesten van hen reeds langs geweest in de
loods waar ik momenteel een groot beeld voor een rotonde in Tessenderlo (Engsbergen)
maak (zie : https://www.facebook.com/dekijkdoos/). De interesse van de kinderen was
bijzonder groot.
Daarom durf ik hen zelfs te betrekken bij een werk waarvoor mij momenteel de nodige
inspiratie ontbreekt. Ik ben reeds enige tijd met een tekening bezig waarin ik de ‘inventaris’
van een leven wil uitbeelden. Hieronder vind je een foto van de huidige stand van zaken. In
de rechter helft van de tekening komt een hoogbejaarde dame die de toeschouwer recht in
de ogen kijkt. De rest van de tekening is een kast met veel vakjes. In elke vakje moet een
voorwerp komen dat (voor de dame) belangrijk was op een bepaald moment in haar leven.
Nu kan ik daarvoor zelf alleen maar putten uit mijn eigen leven dat niet echt spectaculair is.
Vandaar dus de vraag of de kinderen via hun ouders en grootouders mij aan ideeën voor
voorwerpen kunnen helpen om in de hokjes te leggen. Zo wordt de tekening niet de
inventaris van één leven maar van een combinatie van levens.
U mag uw suggesties mailen naar :
info@dekijkdoos.be

Ik kijk ernaar uit.
Groeten en dank,
Karel Hadermann

