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nieuwsbrief januari

Kerstviering
nog even ter herinnering:
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.

Project
Van vrijdag 12 januari tot en met vrijdag 26 januari
gaan alle Zonnebloemers op verkenning in de wereld.
In dit project ontdekken zij de verschillende
werelddelen, hun inwoners, hun cultuur, hun eten, hun
gewoontes, ….
Indien u zelf ook je steentje wil bijdragen in verband
met andere culturen, landen, … mag u ons dit steeds
laten weten.
Meer uitleg tot in detail krijgt u na de kerstvakantie.
U zal ook uitgenodigd worden tijdens kijkdagen. De
grote apotheose kan u zien tijdens het schoolfeest van zaterdag 5 mei.
Noteer alvast deze datum in uw agenda van 2018!

Woordje van de Vriendenkring
Omwille van wettelijke bepalingen is het niet toegelaten een spelavond (bingo) te
houden in het bijzijn van kinderen. Vermits de Federale Overheid beslist heeft
om daar vanaf heden strenger op toe te zien en er bij overtreding zware
straffen en geldboetes volgen, hebben wij als Vriendenkring, samen met het
schoolteam en het schoolbestuur beslist om deze avond niet meer te laten
doorgaan. De avond zal wegvallen en zal dit schooljaar niet ingevuld worden door
een andere activiteit.
We willen jullie daarom van harte oproepen om massaal onze pizza-actie, die zal
aangekondigd worden na de krokusvakantie, te steunen om nog wat geld in het
laatje te krijgen om de nieuwe kleuterklassen in te richten.

Varia


Luizen:
Er zijn meldingen van luizen op onze school.
Mogen wij u vragen om de hoofdharen van uw kind na te kijken en ze zeker
tijdens de kerstvakantie goed te behandelen.
Het is belangrijk dat iedereen deze plaag op de juiste manier en grondig
aanpakt.
Wij rekenen op de medewerking van alle ouders om dit netelige probleem
te bestrijden.
Blijf waakzaam en kijk regelmatig de haren na, ook bij niet-besmetting
(zeker om de drie dagen en gedurende 2 weken)



Spel van de maand januari: loop- en tikspelen



Sluitingsdagen Kiekeboe:
zie bijlage



School zoekt kind….
zie bijlage



Hulpcheque fruit
zie bijlage



Kerstwens:
zie bijlage

Vriendelijke groeten
de directie a.i.
Christine Hendrickx

het team van De Zonnebloem

Voor alle ouders
deze mooie wensen:
Met kerst veel lichtjes
en een hagelwit sneeuwtapijt,
voor 2018 veel succes en vrolijkheid
Wij wensen iedereen sfeervolle feestdagen
en een 2018 vol met liefde!

Het team en de kinderen van
De Zonnebloem

