Vrije basisschool
De Zonnebloem
Oude Diestsestraat 4
3473 Waanrode
tel. + fax 016/77 72 67
e-mail : directiewaanrode@gmail.com

nieuwsbrief november
Schoolfotograaf
De kinderen die gefotografeerd werden door de fotograaf
hebben een tijdje geleden een bestelformulier
meegekregen.
Niet vergeten : bestellingen en betalingen worden
afgesloten op 3 november 2018. Daarna kan niets meer
bijbesteld worden.

Kiekeboe
Herinnering
Geen voorschoolse opvang op maandag 5 november 2018!

Batterijen en inktpatronen
Wij blijven inzamelen ook na de actie. Dus steeds welkom.

Helm op, fluo top!
Dit schooljaar nemen we opnieuw deel aan de actie ‘Helm Op Fluo Top’. Deze
actie was vorig jaar een groot succes!
Via deze weg willen we alle kinderen/ouders aanmoedigen om in deze donkere
dagen, fluo te dragen en voor ieders veiligheid een helm op te zetten.
Doen jullie dat …. dan worden jullie daarvoor beloond.

Alle kinderen krijgen een spaarkaart waarop ze stickers kunnen verzamelen. Je
kunt een sticker verdienen door fluo en/of een
helm te dragen. Kinderen die 30 stickers
verzamelen mogen gratis naar het Serpentarium in
Blankenberge. Kinderen die een volle stickerkaart
hebben verzameld, mogen gratis naar de Zoo van
Antwerpen of Plankendael.
De actie loopt tot de krokusvakantie.
Iedereen ontvangt een foldertje met info over
deze actie.
De stickerkaart ontvangen de kinderen op maandag 5 november.
De kinderen kunnen ook klassikaal verder sparen. Kinderen die hun stickerkaart
al snel vol hebben, kunnen (verder) sparen op een grote klasposter.
Zo maken ze kans op een gratis uitstap naar de Zoo Antwerpen of Planckendael.
Alle kinderen kunnen stickers verdienen, dus kom je met de fiets, te voet of met
de auto: ALLEN dat fluohesje aan!!

Spel van de maand
Wij gaan terug van start met het spel van de maand.
Voor de maand november is dit: springen (met springtouwen
en rekspringen).
De kinderen mogen in november touwen en/of elastieken om
te springen van thuis meebrengen. Dit is wel op eigen
verantwoordelijkheid. We willen wel vragen om het
meegebrachte speelgoed te voorzien van naam en groep van
het kind. (Je hoeft dit zeker niet te gaan kopen.)
We hopen zo dat kinderen uitgedaagd blijven op de
speelplaats en verveling, ruzies en plagerijen uit te
schakelen.

Kerstrozenverkoop door de Vriendenkring
De Vriendenkring zal na de vakantie jullie verder informeren over de
kerstrozenverkoop. Deze zal dit schooljaar de kerstkaarten en Tekenfund
vervangen.

Bestelling kerstboeken en nieuwjaarsbrieven
Zie bijgevoegde bestelformulieren
Dit is natuurlijk geheel vrijblijvend.
Indien u iets wenst te bestellen vragen wij wel om dit te doen voor 9
november 2018.

Voorleesweek
Voorlezen is lezen met je oren.
Voorlezen is lezen voor wie dat nog niet zelf kan.
En voor wie dat al lang kan, maar samen zo fijn vindt.
Voorlezen is lachen en schateren en glimlachen.
Soms samen, soms om de beurt.
Voorlezen is zinnen krijgen en proeven van de muziek van taal.
Voorlezen is samen stil zijn met woorden.
Voorlezen is een kind op de arm nemen op de trap.
Voorlezen is een handje geven bij het oversteken.
Voorlezen is even ver weg en veilig terug.
Dicht bij elkaar
en dan weer los.
Voorlezen is in de spiegel kijken
en erachter.
Voorlezen is de deur van de wereld op een kier zetten
en die beetje bij beetje wijd open duwen.
Voorlezen is pauze nemen in de drukte.
Voorlezen is kwali-tijd nemen.
Gegeven tijd. Gekregen tijd. Geschenktijd.
Het voorleeskwartiertje is een recht van alle kinderen,
braaf en stout,
groot en klein,
bruin en blank en alle andere tinten.
Voorlezen is plezier voor twee: samen een walsje draaien, een polka hoppen, swingen of kiezen
voor een slow. En wie de dans leidt?
Soms de voorlezer.
Soms de luisteraar.
Voorlezen is luisteren en kijken.
Naar een verhaal.
Naar een kind.

De Voorleesweek is een jaarlijkse campagne die volwassenen wil aanmoedigen om
vaak voor te lezen aan kleine en grote kinderen. Thuis, in de kinderopvang of op
school: samen met kinderen in boeken kijken en voorlezen stimuleert niet alleen
de taalontwikkeling maar betekent plezier voor kinderen én volwassenen. Een

moment van gezellig en intiem samenzijn. Voorlezen is het leukste kwartiertje
van de dag!
VOORLEZEN: het mooiste moment van de dag

Mogen we u vragen om in de week van 17 tot 25 november 2018 thuis wat extra
aandacht te besteden aan voorlezen! Op school zullen de leerkrachten ook dagelijks een
verhaal voorlezen.

Varia


Hartelijk dank voor de pizzabestellingen. Niet vergeten om vrijdag 26
oktober de bestellingen op te halen.

Kerstevocatie
Herinnering!
Op 14 december 2018 brengen de kinderen voor jullie een heuse
kerstevocatie (een kerstvoorstelling door de kinderen voor de ouders en
familieleden) in zaal Bergendal te Waanrode.
Wij vragen dat zo veel mogelijk kinderen ( KS en LS ) meewerken aan de
verschillende toonmomenten van die dag.
Meer info volgt nog.
Alvast bedankt voor de medewerking en de interesse.
Om ons goed te kunnen voorbereiden vragen we bijgevoegde strook ingevuld
terug te bezorgen zodat wij zicht krijgen op het aantal kinderen dat aanwezig
zal zijn tijdens de toonmomenten.
De voorstellingen gaan door op 14 december om 13.30 uur (tijdens de gewone
schooluren) en 19.00 uur.

Vriendelijke groeten
de directie a.i.
Christine Hendrickx
het team van De Zonnebloem

Datum: 14 december 2018

Ik ………………………………………………………… ouder van wil melden dat
mijn kind …………………………………………. uit groep …….
O aanwezig zal zijn tijdens de kerstevocatie op 14 december om 13.30 uur
(enkel in te vullen voor de kleuters)
O aanwezig zal zijn tijdens de kerstevocatie op 14 december om 19.00 uur
O niet aanwezig zal zijn tijdens kerstevocatie op 14 december om 19.00 uur
Handtekening
(bij gescheiden ouders, graag het document dubbel meegeven of met 2
handtekeningen)

