Vrije Basisschool
De Zonnebloem
Oude Diestsestraat 4
3473 Waanrode
tel. + fax 016/77 72 67
e-mail : vbw-zonnebloem@scarlet.be

nieuwsbrief juni
Bedankt
Aan de vele helpende handen en geesten tijdens onze verkeersweek : ‘Bedankt !‘
Dankzij uw hulp verliep alles op wieltjes!

Aanvulling/wijziging kalender (zie ook bijgevoegde kalender)


Wij verwachten jullie allemaal op ons schoolfeest op zondag 11 juni!



Oudercontacten kleuterschool: op 12 en 13 juni. (brief volgt)



Schoolreis naar Bokrijk voor de leerlingen van de lagere school
op donderdag 22 juni. (brief met praktische info volgt )



Donderdag 22 juni geen voor- en geen naschoolse opvang door
Kiekeboe!!!!!



De grote Zonnebloempicknick op maandag 26 juni.
De kleuters smullen hun boterhammetjes op ergens in of rond de school.
(zie info heen- en weerschriftje).
De kinderen van de lagere school zoeken een gezellig plaatsje in de natuur
van Waanrode om hun picknick op te peuzelen.
Voorzie uw kroost dus van spijs en drank.
De kinderen van de lagere school raden wij aan om stapschoenen (stevig
schoeisel) aan te trekken!
Alvast smakelijk eten!
Denk aan de regen, denk aan zon!
(zonnecrème, petje maar ook regenjasje!)



Oudercontacten lagere school: op 26 en 27 juni. (brief volgt)



Doorschuifdag op woensdag 28 juni.

Wij schuiven allemaal door naar het volgend klasje om kennis te maken met
de leerkracht, het klasje en de vele nieuwe dingen voor volgend schooljaar!


Donderdag 29 juni:
Viering om 10.00 uur in de kerk.
Afscheid van groep 9 en groep 3 van de kleuterschool.
Al de kinderen van de school, kleuters en lagere school, zullen aanwezig
zijn.
Kom zeker met ons meevieren!
Iedereen van harte welkom!
‘s Avonds is er een receptie voor de ouders van de leerlingen uit groep 9.
(persoonlijke uitnodiging volgt)



Laatste schooldag: vrijdag 30/6
We zingen en swingen en rollen het schooljaar uit.
Kom met ons meedoen vanaf 11.45 uur!
12.00 uur : einde van de lessen en buitenrollen van groep 9 aan de grote
schoolpoort!

Varia
Vanaf maandag 26/6 (Zonnebloempicknick) tot en met donderdag 29/6
mogen de kinderen die blijven ineten zelf een (gezond) drankje van thuis
meebrengen.
Zo kan 'Sonia van de bureau' de boekhouding van de school tijdig afwerken.
Van betalen gesproken …
Indien u per ongeluk of bij het inpakken van de valiezen nog een vergeten
schoolrekening vindt, gelieve deze zo vlug mogelijk te betalen.
Wij hebben controle gehad van de boekhouding en samen met de verificateur
hebben we vastgesteld dat er toch nog enkele onbetaalde rekeningen zijn.
Denk ook aan de afrekening van de openluchtklassen.
Indien u moeilijkheden heeft met betalingen, contacteer ons en zo kunnen we
samen naar een oplossing zoeken.
Alvast bedankt voor de medewerking!
Schooljaar 2017-2018
Meer uitleg over het schooljaar 2017-2018 betreft klasindeling, projecten, data
… krijgt u in de loop van de maand juni.
Vriendelijke groeten
Het team van De Zonnebloem

