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Nieuwsbrief maart

Nationale pyjamadag
Op vrijdag 9 maart 2018 organiseert Bednet de 'Nationale
Pyjamadag'. Voor een keer, geen gedoe om je klaar te maken. Je
stapt gewoon in je pyjama of onesie de deur uit en gaat zo naar
school. Hoe cool is dat?
Dat doen we niet zomaar natuurlijk. Door die dag in pyjama naar
school te komen en een leuke groepsfoto te maken steek je
langdurig zieke kinderen en jongeren een hart onder de riem.
Dankzij Bednet krijgen die leerlingen de kans om toch de lessen
te volgen, van thuis uit en samen met hun eigen klas.

Bosklas
Groep 8 en 9 gaan op bosklas van maandag 26 maart tot en met vrijdag 30 maart.
We wensen alle kinderen en leerkrachten een geweldige bosklasweek!
Langs deze weg willen we ook volgende mensen bedanken:
- de gemeente Kortenaken en de Vriendenkring om het vervoer te
bekostigen
- de Vriendenkring voor hun financiële bijdrage om de kosten van de bosklas
te drukken
- iedereen om onze lekkere koekenpakketten te kopen
Door deze inspanningen is er meer financiële ruimte om activiteiten te
organiseren.

De bijdrage van de ouders wordt hierdoor ook een stuk minder.
Volg de bosklasavonturen en laat zeker een boodschap achter:
htpp://zonneblog.blogspot.be

Energy challenge
Deze actie werd door Luminus afgevoerd. Onze bal was aanvankelijk van in het
begin stuk. Nadat hij vervangen was, maakte hij nog steeds geen verbinding.
Blijkbaar waren wij echter niet de enige school met problemen. De actie werd
volledig stopgezet. Er zal vanaf 26 februari een energiequiz komen waar de
klassen gaan aan deelnemen. Alle deelnemers vallen daarna in de prijzen.

BEBAT
Van maandag 26 februari tot en met zondag 18 maart 2018 krijgt
de school niet 1, maar liefst 2 punten voor elke kilo gebruikte
batterijen. De ideale gelegenheid om het puntentotaal van onze
school opnieuw een extra boost te geven.
Geef de batterijen dus zo snel mogelijk mee naar school.
Vanaf 50 kg, krijgen we nog extra punten!!!

Spel van de maand
Het spel van de maand is in februari : knikkers
Kinderen mogen dit meebrengen, zakjes en/of dozen wel voorzien van hun naam.

Varia


Kalender
zie bijlage



Openklasdag en inschrijvingen voor het schooljaar 2018 - 2019
17 maart 2018
van 9.30 uur tot 11.30 uur
* onthaal en info door de klasleerkracht, de directie en de zorgcoördinator.
* inschrijvingen



Hulpcheque fruit
zie bijlage



Bestelling pizzaverkoop Vriendenkring
zie bijlage



Bestelling paasboeken
zie bijlage



Bestelling turngerief
zie bijlage

Vriendelijke groeten
de directie a.i.
Christine Hendrickx

het team van De Zonnebloem

