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

Nieuwsbrief april

Ridderklas
Groep 6 en 7 gaan op ridderklas van donderdag 26 tot en met vrijdag
27 april. We wensen alle kinderen en leerkrachten een geweldige
ridderklasweek! Langs deze weg willen we ook volgende mensen
bedanken:
- de gemeente Kortenaken en de Vriendenkring om het vervoer
te bekostigen.
Door deze inspanningen is er meer financiële ruimte om activiteiten
te organiseren.

Eerste communie en vormsel
Op 28 april doen een aantal kinderen hun eerste
communie om 14 uur in de kerk van Waanrode.
Op 29 april doen een aantal kinderen hun
plechtige communie om 10 uur in de kerk van
Kortenaken.
We wensen alle communiecanten een fijne
feestdag en langs deze weg alvast: ‘Hartelijk
gefeliciteerd !’

Schoolfeest
We willen jullie alvast uitnodigen voor het schoolfeest op 5 mei om 14 uur. De
kinderen zullen die dag optreden voor u. Het wordt een fijne en drukke dag. We
willen jullie een blik geven op het project dat we in januari deden. De verdere

uitleg volgt nog. Mogen wij vragen om alvast de bijgevoegde
strook in te vullen zodat wij zicht krijgen op hoeveel kinderen
dan aanwezig zullen zijn.

Spel van de maand
Het spel van de maand is in april: stoepkrijt. De kinderen mogen dit bij goed
weer zeker meebrengen van thuis.

Woordje van de Vriendenkring
Troop mee en steun gratis De Vriendenkring
Troopen is een nieuw werkwoord, en dat staat voor: ‘Help ons de kas van De
Vriendenkring te spijzen, en zo de kas voor De Zonnebloem’. Dat kan door online
te shoppen, bij jouw favoriete webshop. Voor je jouw bankkaart bovenhaalt, is
het belangrijk om te weten hoe Trooper precies in elkaar zit.
1. Elke vereniging heeft een unieke Trooperpagina, zoals die van De
Vriendenkring https://www.trooper.be/dezonnebloemwaanrode .
2. Op deze pagina staan links naar tientallen webshops zoals Coolblue,
Booking.com, Collect&Go, Fun, Cheaptickets, Torfs, JBC… Kortom: ga op
ontdekking!
3. Als je via die links op de Trooperpagina van jouw vereniging naar de
webshop surft, weet de shop welke vereniging jij wil steunen.
4. De link doet het werk, en jij kan gewoon shoppen zoals je normaal shopt,
zonder €1 extra uit te geven.
5. Van elke aankoop die jij doet, gaat er een percentje naar De
Vriendenkring. Zo is iedereen blij!
Troop jij ook mee? Van harte bedankt!

EHBO
De Vriendenkring organiseert in de verkeersweek een cursus EHBO. Er zullen 3
onderdelen gegeven worden: reanimatie, AED-toestel, Heimlich-maneuver.
Dit zal doorgaan op donderdag 17 mei. Er komt een
sessie om 19 uur en een sessie om 20.30 uur. Het
aantal deelnemers per sessie is beperkt tot 45. Er
kunnen dus maximaal 90 mensen deelnemen. De
volgorde van de inschrijvingen is dan ook belangrijk.
De uitnodiging komt na de paasvakantie mee. Wees
er snel bij en noteer zeker deze datum alvast in je
agenda !

Varia


Kalender
zie bijlage



Denk aan de uurverandering in het weekend van 24 op 25 maart (zeker
voor de bosklassers!)



Fijne bosklasweek aan de kinderen van groep 8+9



Wij namen deel aan de Nationale Pyjamadag van Bednet uit solidariteit
met zieke kinderen en jongeren. Stem op onze leuke foto’s. De klassen
maken kans op mooie prijzen. Stemmen kan door op de klasfoto te klikken
en uw stem uit te brengen. Het zijn enkel de klasfoto’s die in aanmerking
komen, niet de schoolfoto (jammer genoeg). U kan meer dan 1 keer
stemmen. Wij rekenen op uw stemmmen! Er zijn momenteel 5
deelnemende klassen. Stemmen kan op:
https://pyjamadag.bednet.be/projects?search=de%20zonnebloem
(De eerste 6 foto’s zijn er van onze school.)



Niet vergeten uw pizza’s af te halen vrijdag 30 maart!
Bestellen kan nog tot 21 maart door het formulier in te vullen of online via:
http://www.pixate.be/order



Alvast een kijkje naar schooljaar 2018-2019.
Verlofdagen: maandag 24 september 2018 en maandag 4 februari 2019.



Zalig Pasen en fijne paasvakantie!

Vriendelijke groeten
de directie a.i.
Christine Hendrickx

het team van De Zonnebloem

____________________________________________________________
Gelieve onderstaande strook terug te bezorgen aan de leerkracht
(voor 23 maart)
Mijn kind

groep

………………….

………………

komt wel/niet naar het schoolfeest op zaterdag 5 mei 2018.
(doorstreep wat niet past)
datum

hdt.

-----------------------

-----------------------------------------------

