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

nieuwsbrief december

Proefdoorlichting
In de week van 13 tot en met 17 november kregen we, zoals eerder vermeld, de
inspectie over de vloer.
Het was voor de inspectie een mogelijkheid om hun nieuwe manier van
doorlichten te testen en voor ons was het een unieke kans om te leren en onze
school verder in de positieve zin te laten evolueren.
We kregen veel complimenten, veel bevestiging dat we goed bezig zijn, maar ook
een aantal punten waar we kunnen aan werken.
Graag grijpen we dan ook deze kans om aan de aangebrachte ontwikkelkansen te
werken naar volgende schooljaren toe.

U zal hiervan zeker verder info krijgen wanneer we een verandering doorvoeren.
Maar toch wil ik even het team van ‘De Zonnebloem’ bedanken voor hun inzet en
gedrevenheid tijdens deze doorlichting.

Grootoudersfeest
Op 5 december (in de namiddag) treden de kleuters op voor hun
grootouders in zaal Bergendal. Sinterklaas zal ook hier van de
partij zijn. De kinderen kregen voor de grootouders reeds een
uitnodiging mee.

Sinterklaas
Op 6 december rond 9 uur komt de Sinterklaas op bezoek in ons
schooltje.
Maar de Pakjespiet heeft (zoals jullie misschien al wel van de
kinderen gehoord hebben) de boot gemist en is nu met de fiets
onderweg naar Waanrode met onze pakjes.
Hopelijk komt Zwarte Piet tijdig aan in onze school.

Kerstviering
Vrijdag 22 december houden wij een viering met
kerstspel in de kerk.
De kleuters van groep 3 zorgen, onder de deskundige
leiding van juf Sonia, voor een sfeervol kerstspel.
De kinderen van de kleuterschool en de lagere school
wonen de viering bij.
De viering start om 10.30 uur! (en niet zoals op de kalender vermeld om 10.00
uur)
Iedereen is van harte welkom om samen met ons van deze viering te genieten.

In de namiddag is er in elke klas een kerstfeestje.
Wij willen vragen dat u tegen 11 december zorgt voor een
Kerstpakje om onder de klaskerstboom te leggen ter
waarde van €5.
Probeer er niet over dit bedrag te gaan.

Schaatsen
Dinsdag 12 december gaan we schaatsen met de leerlingen van de lagere school op
de schaatsbaan van Heist-op-den-Berg.
Vertrek:
12.30 uur aan de school, alle kinderen blijven best ineten
Meenemen:
handschoenen (verplicht!), extra paar sokken, warme kleding, extra kleding (voor
wie te nat geworden is), drankje + koekje
Onkosten: inkom + huur schaatsen: € 3
De bus wordt door de gemeente en de Vriendenkring
betaald, het schaatsen door de school.
Wie zelf schaatsen heeft, mag die meenemen.

Wij zoeken nog enkele vrijwilligers om te helpen op de schaatsbaan. Wie zich
geroepen voelt mag de hulpcheque invullen en zo snel mogelijk terugbezorgen aan
de juf/meester.

Varia



Wijziging schoolkalender
Schoolreis kleuterschool is verplaatst naar vrijdag 27 april (i.p.v. dinsdag
22 mei). De bestemming blijft nog een verrassing.



Tekenfund:
De bestellingen zullen binnenkort geleverd worden.
De leerkrachten en de Vriendenkring bedanken u voor uw medewerking!



Smulparty:
Iedereen die er was, hartelijk dank!
De opbrengst zal (samen met de opbrengst van Tekenfund) goed besteed
worden aan de inrichting van de kleuterschool.
Bedankt ook aan de leden van de Vriendenkring, het team van de school en
de talrijke extra helpers voor hun inzet om deze activiteit te doen slagen!

Vriendelijke groeten
de directie a.i.
Christine Hendrickx

het team van De Zonnebloem

