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nieuwsflash 12 november 
 

Kalender 
 

M 15 LS – zwemmen 

Afsluiten fotograaf 

GEEN KIEKEBOE 

D 16 Groep 3+4 – Overgangsactiviteit 

W 17   

D 18  

V 19 10.20-14.30: groep 9 – techniek- en kookles KSD 
 

 

Filmpje van de week 
 

Best John Williams Music (Top 10) - YouTube : muzische vorming is uiteraard veel meer 

dan beeldende kunst.  Het is ook muziek.  Een bijzonder muziekgenre is filmmuziek.  Eén 

van de grote namen daarin is John Williams.  Het is verbluffend voor hoeveel uiteenlopende 

films hij de muziek schreef.  Zijn muziek kan zowel heel opzwepend als zeer ingetogen 

zijn.  Hier een top 10 van zijn bekendste muziek.  Ik ben er zeker van dat jullie er veel van 

zullen herkennen? Geniet !!! 

 

 

Verkeer: gouden medaille 
 

VSV beloont basisscholen die deelnemen aan haar verkeerseducatieve projecten met 

Verkeer op School-medailles. In totaal reikte de VSV dit jaar 95 gouden, 171 zilveren, 639 

bronzen en 12 kleutermedailles uit.  

Voor het schooljaar 2020-2021 kregen wij daarvoor een gouden medaille. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=eUAZSFANVOQ


 

School zoekt kind 
 

School zoekt kind…. 

Wij willen uw hulp vragen:   

Indien u kinderen kent die tijdens het schooljaar 2022 - 2023 de 

leeftijd van 2,5 jaar bereiken en naar school mogen komen … wijs ze de 

weg naar “De Zonnebloem” of geef ons een seintje.  Wij verwelkomen de 

kinderen graag in onze klaslokalen.   

Afhankelijk van de coronamaatregelen zal er een openklasmoment georganiseerd worden op 

10 maart om 19.30 uur.    

 

 

Varia 
 

• Geen Kiekeboe op 12 november en op 15 november, wel opvang op 23 november. 

 

• Net voor de vakantie kregen we een melding van luizen.  Mogen we vragen blijvende 

aandacht te hebben voor dit netelige probleem. 

 

• Niet vergeten:  

o verkoop van kerstrozen en pralines (voor 28 november) 

o bestelling  

▪ nieuwjaarsbrieven (voor 20 november) 

▪ kerstboeken  (voor 20 november) 

▪ foto’s  (voor 15 november) 

 

• We zijn terug gestart met de actie van zespri om te sparen voor ballen.  Daarvoor 

hebben we stickertjes nodig.  Het zijn de stickers die op groene en gele kiwi’s 

hangen van zespri.  We hebben er 300 nodig.   Alvast dank!  

 
 

• Helm op fluo top is goed gestart. 

We vragen dat alle kinderen in fluo naar school komen.  Kinderen 

kunnen zo stickers verdienen. 

De beloningen zijn echter dit jaar aangepast.  

Kinderen maken kans op verschillende prijzen: meer info kan je 

vinden op www.helmopfluotop.be. 

 

  

http://www.helmopfluotop.be/
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjP9KOygv3XAhViTd8KHUjVBjIQjRwIBw&url=http://kleuterklasjedepuzzel.skynetblogs.be/jules-en-het-nachtlampje/&psig=AOvVaw35A5BXAvV2iI7_6tO1RG93&ust=1512911946929770


 

• Er werd een kind positief getest in het vijfde leerjaar (groep 8), betrokken ouders 

werden op de hoogte gebracht. 

 

• Gevonden voorwerpen liggen volgende week donderdag op het tafeltje aan de poort. 

 

 

 

 

Met vriendelijke groet  

 

 

De Directie       het team van De Zonnebloem  

Christine Hendrickx 


