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

Extra nieuwsbrief
Wij zoeken….
Wij zoeken dringend een grafisch ontwerper !
Bent u of kent u iemand die een ontwerp van onze vernieuwde schoolfolder kan
maken voor ons ? Laat het ons zo snel mogelijk weten !
De inhoud, layout, ontwerp zijn in ruwe vorm klaar, maar we zoeken iemand die
dit verfijnd kan afwerken.
Bij interesse, graag voor de vakantie nog, contacteer :
directiewaanrode@gmail.com. Alvast hartelijk dank !!!!

Nieuws uit De Vriendenkring
Vergeet Trooper niet: www.trooper.be/dezonnebloemwaanrode.
Via deze weg kan je door een onlinebestelling bij heel wat webshops de
Vriendenkring en dus ook de school een financieel steuntje geven. Het kost jou
geen cent meer.
Alvast bedankt voor je steun!

Even ter herinnering
- De ouders van de kinderen van groep 3 kregen een aantal weken geleden
een brief mee om mee te werken aan een onderzoek i.v.m. dyslexie. Even
ter verduidelijking: Uw kind moet daarvoor geen dyslexie hebben. De
mensen van de KUL willen hierrond een studie doen. U kan alsnog de brief
op school bezorgen of zelf opsturen naar de KUL. Het zou voor ons als
school zeker een meerwaarde zijn wanneer er een aantal ouders zouden
willen meewerken.
- Vrijdag 22 juni: schoolreis lagere school zie brief (reeds geruime tijd
geleden)
Vertrek : 8.45 uur aan de school Terug thuis: 17.00 uur
Omwille van de veiligheid vragen we om de kinderen op de speelplaats
af te zetten en op te halen. ( niet aan de bus of de straatkant )
Iedereen draagt T-shirt van de school!

- Doorschuifdag op woensdag 27 juni.
- Donderdag 28 juni:
Viering om 10.00 uur in de kerk.
Afscheid van groep 9 en groep 3 van de kleuterschool.
Al de kinderen van de school zullen aanwezig zijn. Kom zeker met ons
meevieren! Iedereen van harte welkom!
De grote Zonnebloempicknick is verplaatst naar donderdag 28 juni.
Voorzie uw kroost dus van spijs en drank.
De kinderen van de lagere school raden wij aan om stapschoenen (stevig
schoeisel) aan te trekken! Alvast smakelijk eten!
Denk aan de regen, denk aan zon! (zonnecrème, petje maar ook
regenjasje!)
- Laatste schooldag: vrijdag 29/6
We zingen en swingen en rollen het schooljaar uit. Kom met ons meedoen
vanaf 11.45 uur! 12.00 uur: einde van de lessen en buitenrollen van groep
9 aan de grote schoolpoort! Daarna mogen de andere kinderen pas naar
huis.
- Oudercontacten lagere school: U kreeg van de leerkrachten een moment
om op oudercontact te komen. Mogen wij iedereen vragen zich aan deze
uren te houden zodat iedereen aan de beurt kan komen. Wij staan erop
om elke ouder individueel te zien.
Gelieve geen kinderen mee te brengen naar de oudercontacten.
Alvast bedankt!

Vriendelijke groeten
de directie a.i.
Christine Hendrickx

het team van De Zonnebloem

