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

Extra nieuwsbrief

Hulp verkeersweek
We zijn nog steeds op zoek naar helpers, zeker voor dinsdag en vrijdag. Alle
hulp welkom!!!!
(inschrijvingsstrook nog eens in bijlage)

EHBO
Er zijn nog plaatsen vrij voor de vorming EHBO. Dit is een echte aanrader !!!
(inschrijvingsstrook in bijlage)

Schoolfeest
Hartelijk dank voor jullie massale belangstelling voor ons schoolfeest. Het was
een superfijne dag. Ook bedankt aan de leerkrachten en de leden van De
Vriendenkring voor jullie harde werk !
De foto’s zullen in de loop van deze week verschijnen op onze websites.
De leerkrachten zullen een link op hun blogs plaatsen.

Vriendelijke groeten
de directie a.i.
Christine Hendrickx

het team van De Zonnebloem

_________________________________________________________
Gelieve onderstaande strook te bezorgen aan de leerkracht
EHBO donderdag 17 mei 2018

Ik ………………………………………………… ouder van ………………………… uit groep….
wens deel te nemen aan de vorming EHBO
O cursus 1: van 19 uur tot 20 uur
O cursus 2: van 20.30 uur tot 21.30 uur

datum
-----------------------

hdt.
-----------------------------------------------

telefoonnummer zodat wij u kunnen bereiken in geval er een probleem zou zijn
---------------------------------------------------------------------(bijgevoegd omslag met 5 euro)

INVULSTROOK verkeersweek
_______________________________________________________________
Maandag 14 mei
Ondergetekende _____________________________________
ouder van _________________________________________ uit groep _______
Wil graag helpen op dinsdag 14 mei 2018
O

Voormiddag

Graag een e-mailadres zodat ik u tijdig de juiste gegevens kan doorsturen .

_______________________________________________________________
VERKEERSDAG
Ondergetekende _____________________________________
ouder van _________________________________________ uit groep _______
Wil graag helpen bij de verkeersdag op dinsdag 15 mei 2018
O
O
O
O

De hele dag
Voormiddag
Namiddag
van _____________ uur tot _____________ uur

De mensen die komen helpen, bieden wij ’s middags een broodjesmaaltijd aan. Gelieve aan te
duiden of u al dan niet blijft eten om zo een beeld te krijgen van de mensen die aanwezig zullen
zijn.
Ik blijf wel / niet ’s middags eten op school
Graag een e-mailadres zodat ik u tijdig de juiste gegevens kan doorsturen .

_______________________________________________________________
VOETGANGERSEXAMEN, VERKEERSTOETS, FIETSEXAMEN, VOETGANGERSBREVET,
FIETSBREVET
Ik, …………………………………………………………………….., familielid van …………………………………..
wil graag komen helpen op vrijdag 18 mei 2018
O
De hele dag
O
Voormiddag
O
Namiddag
Graag een e-mailadres zodat ik u tijdig de juiste gegevens kan doorsturen .

