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

nieuwsbrief september
We hebben onze vakantiekoffer uitgepakt

en onze schatkist ingepakt

en hier zijn we weer klaar voor
een nieuw schooljaar!

Wat zien we als we onze schatkist openen?



Zonnebloemkinderen
Veel vertrouwde gezichten, maar ook een paar nieuwe snoetjes…
Wij willen u, ouders, danken dat u voor het onderwijs en de
opvoeding van uw kind voor ‘De Zonnebloem’ gekozen hebt.



het schoolbestuur



de schoolraad



de Vriendenkring
Zij zorgden weer voor een fijn onthaal op 1 september. Bedankt!



de vele vrijwilligers en sympathisanten
Zij staan ons allemaal met raad en daad bij.

Wij zien weer uit naar een fijne samenwerking met jullie allemaal!

Wie steekt er nog in onze schatkist?

een gemotiveerd en enthousiast team
groep 1

juf Christel

groep 2

juf Marie-Jeanne
juf Nathalie (op donderdag)

groep 3

juf Sonia

groep 4

juf Sofie
juf Liese
met ondersteuning van juf Christine en juf Nathalie

groep 5

juf Nathalie

groep 6

meester Hans

groep 7

juf Amaryllis

groep 8

juf Elke
juf Sophie

groep 9

juf Jella

Meer uitleg over de invulling van het lesrooster krijgt u bij het oudercontact.
ICT-verantwoordelijke meester Hans
Zorgcoördinator
Preventieadviseur

juf Christine

Bewegingsopvoeding
juf Ine

kleuterschool en lagere school

juf Nathalie

zal ook enkele uren BO geven voor de kleuters

Kinderverzorgster

juf Sarah
ondersteuning in groep 1

Administratie
Sonia Vandermeulen

Directies
Van Cauwenbergh Christiane
Hendrickx Christine

Extra toezicht
Linda Pavloff

Kom zeker naar het algemeen oudercontact volgende week voor meer info en
toelichting.
Van harte welkom! (zie uitnodiging)

Wat mogen we zeker niet vergeten in onze schatkist?

 De schoolkalender
Binnenkort krijgt u onze grote Zonnebloemkalender en bij de maandelijkse
nieuwsbrief krijgt u een meer uitgebreide en aangevulde maandkalender.
Ons schoolproject zal dit jaar gaan over
Wij gaan nog niet alles verklappen, maar u krijgt zeker later nog meer
nieuws.

We krijgen onze koffer bijna niet dicht want er moeten ook nog
nieuwe picknicktafels en reuzespeelgoed in!
Onze oude picknicktafels waren aan vervanging
toe.
De Vriendenkring zorgde voor nieuwe, degelijke
en veilige tafels.
Wij kregen ook een hele hoop reuzegrote
spelletjes die zeker in de smaak zullen vallen.
Een welgemeende dank aan De Vriendenkring
voor deze mooie gift en u als ouder om de
activiteiten van De Vriendenkring te steunen.

Varia
 Directie en administratief medewerker afwezig
Onze directie (juf Christiane) zal wegens ziekte nog even thuis zijn.
Tijdens haar afwezigheid wordt zij vervangen door juf Christine.
Juf Christine zal op haar beurt in de zorgfunctie vervangen worden door
juf Liese en juf Antje.
Via deze weg willen we juf Christiane veel beterschap wensen!
Ook Sonia is wegens ziekte afwezig. Zij wordt ook tijdelijk vervangen.
 Schooltoelagen
U kan voor kleuters en kinderen van de lagere school een studietoelage
aanvragen.
Infobrochure te verkrijgen op het bureel.
 Schoolbrochure
Onze aangepaste schoolbrochure met aangepast schoolreglement vindt u
op onze website.
Meer toelichting over de inhoud krijgt u op het oudercontact.
Indien gewenst, kan u nog altijd een papieren versie krijgen.
 Nieuwsbrieven
Voorlopig krijgt iedereen nog een papieren versie (oudste gezin). Per mail
worden de brieven gestuurd naar de mensen die vorig schooljaar hun
mailadres opgaven.
Nadien zullen de mailadressen worden aangepast.
Indien gewenst, kan u dan nog altijd een papieren versie krijgen.
 Documenten
In de loop van volgende week of tijdens het oudercontact krijgt u nog een
reeks documenten mee om in te vullen.
Vandaag geven we de leerlingfiche al mee.
Gelieve deze zo correct mogelijk in te vullen of aan te passen en maandag
4 september terug mee te geven.
Alvast bedankt voor de medewerking.
Gelieve ook de andere documenten zo snel mogelijk in te vullen en terug
mee te geven, zo kunnen wij ook snel alle nodige documenten en de
maildatabase in orde brengen.

 Drank bij het middageten
Dat de overheid waakt over de gezondheid van de
schoolgaande kinderen kunnen wij alleen maar
toejuichen. De inzichten over gezonde voeding
evolueren voortdurend waardoor er steeds nieuwe
beperkingen opgelegd worden. Zo is het in de loop
van de volgende schooljaren niet langer toegestaan
om in de scholen suikerhoudende dranken aan te
bieden. Daarom hebben het schoolbestuur en de
directie, in samenspraak met de schoolraad, conform deze nieuwe
overheidsregel, beslist om vanaf 1 september 2017 nog enkel
kraantjeswater aan de kinderen te geven. Wij zullen er uiteraard
zorgvuldig over waken dat de kwaliteit van het water en de noodzakelijke
hygiëne gewaarborgd zijn.
Kinderen die, om welke reden ook, geen kraantjeswater wensen te drinken,
mogen zelf water naar de school meebrengen. Wij vragen wel het water in
een drinkbus te doen of mee te geven in een hersluitbaar flesje.
Het zal vooral voor de kinderen, die graag een frisdrank bij de
boterhammen hebben een aanpassing zijn. Maar wij rekenen op de
medewerking van de ouders om aan de kinderen duidelijk te maken dat dit
in het belang van hun eigen gezondheid is. Al zal dat bij de meeste
kinderen allicht niet bovenaan hun prioriteitenlijstje staan.
 Verbouwing
De verbouwing van de voormalige parochiezaal is opnieuw van start gegaan.
Ditmaal worden de werken verdergezet tot de voltooiing van drie
kleuterklassen.
Door allerlei (nieuwe) richtlijnen van de overheid zijn wij genoodzaakt om
een deel van die werken niet gesubsidieerd en dus met eigen middelen te
financieren.
Dit hoeft u als ouders geen zorgen te baren. Daarvoor is er het
schoolbestuur. Wel willen wij jullie langs deze weg allemaal uitnodigen om
– zoals de voorgaande jaren – massaal aanwezig te zijn op de activiteiten
die de vriendenkring in samenwerking met de school organiseert. Een
belangrijk deel van bijvoorbeeld de inrichting van de nieuwe kleuterklassen
zal met de opbrengst van die activiteiten gefinancierd worden.
We willen toch niet dat onze kleutertjes in hun nieuwe klassen op oude
banken moeten zitten!

Graag willen we het schoolbestuur danken voor al hun
inzet en gedrevenheid om dit project tot een goed
einde te brengen.
 Vragen?
Bij vragen, twijfel, bel, mail, … laat ons iets weten. Wij zijn er voor u!

Er zijn zoveel schatten om van te dromen en om te wensen.
Er zijn zoveel schatten die ons steunen.
Denk maar eens aan al die lieve mensen.
Er zijn zoveel schatten om vast te nemen en om af te blijven.
Er zijn zoveel schatten om te geven en om te krijgen.
Er zijn zoveel schatten om van te genieten en om te delen.
Er zijn zoveel schatten om te kopen en om mee te spelen.
Er zijn zoveel schatten om te verbazen en om stil van te zijn.
Er zijn zoveel schatten die genezen en die troosten bij pijn.
Er zijn zoveel schatten te klein om te zien en te groot om mee te
pakken.
Er zijn zoveel schatten verborgen in jaszakken.
Er zijn zoveel schatten om te ruiken en om te eten.
Er zijn zoveel schatten om nooit te vergeten!
Er zijn zoveel schatten! Je moest eens weten!

Vriendelijke groeten
de directie a.i.
Christine Hendrickx

het team van De Zonnebloem

