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

nieuwsbrief januari

Poëzieweek
Een klein gedichtje om de poëzieweek (van 25 tot en met 31januari) even in de
kijker te plaatsen….

Zonnebloem,
daar sta je, heel stevig en kordaat,
rechtop in de wind, altijd paraat.
Geen vrees voor de wereld om je heen,
bang voor niemand, ook al sta je alleen.
De zon schijnt fel op je neer,
keurig sta je stil, het doet geen zeer.
Je gouden kroon weerkaatst de stralen,
je bladeren zijn als een ketting van kralen.
menigeen zal jou roemen, ja,
je bent waarlijk de dame onder de bloemen.

Dikketruiendag
Op dinsdag 6 februari zetten wij de verwarming enkele graadjes lager en dragen
zo ons steentje bij om de CO2-uitstoot te helpen verminderen.
Want … hoe lager de thermostaat, hoe beter voor het klimaat!
We willen alle kinderen dan ook vragen die dag een dikke (gekke) trui (zie onze
gekke week) aan te doen.

Onze gekke week
In de aanloop naar carnaval willen we op school “de gekke week” lanceren.
Dit wil zeggen dat we in de week van 5 tot en met 9 februari ons eens mogen
laten gaan.
De kinderen (en de leerkrachten) mogen die dag lekker gek doen in het
bijpassende thema van die dag.
Maandag: Gekke brillendag
Dinsdag: Gekke, dikketruiendag
Woensdag: Gekke hoedjesdag
Donderdag: Gekke harendag
Vrijdag: Gekke klerendag (Carnaval)
U hoeft hiervoor niets speciaal te kopen. We roepen de kinderen (en de ouders)
een beetje op om creatief aan de slag te gaan.

Carnaval @ ‘De Zonnebloem‘
Organisatie
13.15 uur: Spetterende carnavalsklasfuif in de klasjes
14.30 uur: vertrek van de carnavalsoptocht
route : school – kerk – Overstraat – Molenstraat – Oude
Diestsestraat - school
De kleuters van groep 2 en 3 nemen ook deel aan de
carnavalsstoet.
De allerkleinsten van groep 1 hebben hun eigen mini-carnavalfeest in de klas.
Mogen wij voor deze kinderen vragen geen confetti mee te geven, wel slingers of
serpentines.
15.00 – 15.15 uur: aankomst school
Afspraken
De kinderen (KS + LS) mogen de hele dag verkleed naar school komen.
Voor de kinderen van groep 2 t.e.m. 9 zijn confetti en serpentines toegelaten,
spuitbussen niet!
Denk eraan de kinderen warm aan te kleden voor de stoet.
U bent van harte uitgenodigd om mee te genieten van onze kleurrijke
carnavalsstoet op straat en op de speelplaats! (bij zeer slecht weer gaat de
stoet niet uit en zorgen wij voor een alternatief in de klassen)
Mogen wij vragen om als ouders niet in of naast de stoet mee te lopen, maar de
stoet van aan de straatkant te bekijken (en daar de confetti in ontvangst te
nemen ). Zo kunnen wij een optimale veiligheid en carnavalpret van alle
kinderen garanderen!
Pannenkoekenfeest !
Tijdens de middagrefter krijgen de kinderen lekkere pannenkoeken met
confituur of stroop om van te smikkelen en te smakken !
Wij voorzien 1 pannenkoek voor de kindjes van de kleuterschool en 2 stuks voor
de kinderen van de lagere school.
Indien u denkt dat uw kind hier niet voldoende mee
heeft, mag u nog altijd een boterhammetje
meegeven. De kinderen die niet blijven ineten,
krijgen achteraf een pannenkoekje.

Kom op tegen pesten
Van 2 tot en met 9 februari is het de Vlaamse Week
tegen Pesten.
Dit jaar vraagt Tinne Oltmans samen met Sander,
Leonard en Thomas aan iedereen om vier stippen op je
hand te zetten en zo te tonen dat je pesten niet
oké vindt.
Maar niet zomaar!
Eerst moet je het Manipest ondertekenen via de website van Ketnet. Daarin ga
je akkoord met deze vier stellingen:

Daarna mag je vier stippen op je hand tekenen en ben je besmet met het antipest-virus!
De kinderen krijgen deze uitleg in de klas.
We willen dan ook zoveel mogelijk kinderen oproepen om dit manifest te
ondertekenen op ketnet. Alvast bedankt!
Verder doen we ook op vrijdag 9 februari de nieuwe Move tegen pesten (Stip na
stip) met de ganse school.
00:00

Energy challenge
Verstandig omspringen met energie en dus aan energiebesparing doen, is gewoon
van levensbelang voor onze samenleving.
Met de Energy Challenge willen we de leerlingen bewustmaken van de waarde van
energie.
Luminus ontwikkelde een elektronische bal die de opgewekte energie meet
wanneer kinderen er tegen trappen of ermee spelen. Door ermee te spelen,
worden ze dus bewust van de waarde van energie en de inspanningen die nodig
zijn om die te produceren.
En zoals de naam al doet vermoeden, is de Energy Challenge van Luminus ook een
competitie. De energie die wordt opgewekt speelt daarin een centrale rol. Hoe
meer de leerlingen met de bal spelen, hoe meer energie ze opwekken. De scholen
met de meeste opgewekte energie winnen de Energy Challenge van Luminus.

De Energy Challenge van Luminus biedt een leuke, hedendaagse manier om
kinderen spelenderwijs bewust te maken van het belang van energiebesparing.
Maar er is meer:
 De school die de meeste energie opwekt, krijgt van Luminus een pakket
producten en diensten om hun energie-impact te verlagen: zonnepanelen,
een nieuwe verwarmingsketel, ...
 Bovendien krijgen de jongens en meisjes van de winnende school de kans
om samen met de Rode Duivels te voetballen. Onze nationale voetbalploeg
staat immers 100% achter dit project.
We gaan hier dus keihard voor….
U kan onze energie volgen op https://energy-challenge.be
Momenteel is onze bal stuk en wordt er door Luminus gezocht naar een oplossing.

Project en de blogs
Voor nog meer nieuws van ons project en andere activiteiten willen we graag
doorverwijzen naar de blogs en de website. De leerkrachten en de kinderen
vinden een reactie op de blogs altijd fijn.

Bebat
We willen even melden dat we niet gewonnen hebben met de actie van
Bebat, maar we konden door al jullie inspanningen een splinternieuwe
radio aanschaffen ter waarde van meer dan 300 euro.
Daarom willen we blijven oproepen om batterijen en inktpatronen in te
zamelen.
Aan iedereen hartelijk dank voor deze geslaagde actie !

Spel van de maand
Het spel van de maand is in februari : hoepels.
Kinderen mogen dit meebrengen maar wel voorzien van hun naam.
Alvast bedankt !

Varia


kalender
zie bijlage



Hulpcheque fruit

zie bijlage


koekjesverkoop ten voordele van de bosklas:
Indien u onze kinderen uit groep 8 en 9 nog wil steunen met de
koekjesverkoop, kan dit nog tot en met maandag 29 januari 2018.



Oudercontact: Mogen wij nogmaals de nadruk leggen om geen kinderen
tijdens het oudercontact mee te brengen. Het praten over een kind, in de
aanwezigheid van een kind praat moeilijk.



We merken dat momenteel veel kinderen te laat komen op school en ook
dat regelmatig kinderen vroeger worden afgehaald om welke reden dan
ook. Mogen wij vragen om dit even in het oog te houden en dit zoveel
mogelijk te beperken om de klas- en schoolwerking zo weinig mogelijk te
hinderen.

Vriendelijke groeten
de directie a.i.
Christine Hendrickx

het team van De Zonnebloem

