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

nieuwsbrief april
aanvulling/wijziging kalender
zie bijlage

aanvulling van het pestactieplan
Wij hebben ons bestaand pestactieplan (zie brochure) aangepast.
In bijlage kan u lezen hoe wij dit concreet realiseren.

schaalvergroting
De Zonnebloem maakt momenteel deel uit van de scholengemeenschap Spoor 7.
In de toekomst denken wij, zoals vele andere scholen, aan een schaalvergroting om nog beter
en optimaler te kunnen functioneren.
Zo kunnen wij onze kinderen in De Zonnebloem alle leer- en leefkansen bieden in een groter
geheel.
Meer info hierover leest u in bijlage.

filosofeerateliers
Op de kalender van april zal u merken dat er voor verschillende klassen filosofeerateliers
op de agenda staan.
Filosoferen is hip én iedereen kan het.
De volgende weken nemen we alle kinderen van de 3de kleuterklas tot en
met het 6de leerjaar mee in een filosofisch gesprek en laten ons hierbij
inspireren door het sprookje “De Kleine Prins” van Saint-Exupéry.
We nodigen de leerlingen en leerkrachten uit om samen een
interessante vraag te onderzoeken.
“Leeft een ster?”
“Denken bloemen?”
“Kan een vos grapjes maken?”
“ Is liegen verkeerd?”
Tijdens het filosofisch gesprek gaan we met z’n allen denken, exploreren,
luisteren , antwoorden, doen , leren , praten, ….. maar we gaan elkaar
vooral doen denken !
De filosofeermomenten worden als leermoment aangeboden door
verschillende studenten uit het volwassenonderwijs die de richting
“filosofisch gespreksleider” volgen in het CVO De Oranjerie in Diest.

veiligheid
Als de rij met de voetgangers en de fietsers vertrokken is, sluiten wij het buitenpoortje van de
fietsenstalling.
Zo voorkomen we dat er kinderen langs het poortje van de fietsenstalling kunnen ontglippen.
De fietsers die ze later komen halen, plaatsen hun fiets op het weitje naast het podium.
Alvast bedankt voor uw medewerking en begrip.

Gambia
Wij danken iedereen voor de geldelijke steun aan het schooltje in Gambia.
Wij hebben een mooi bedrag van €131,80 om door te storten.
Super!

