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LS – zwemmen
Groep 7,8,9, - ICT
Welkom terug aan de kinderen van groep 9!!!!

Bib (bibboxen)
KS – ouderavond CLB kleuters in ontwikkeling: zie algemene klasbrieven
Kerstfeestjes in de klassen (kerstcadeautjes graag op school ten laatste
dinsdag 14 december!)

Filmpje van de week
Snack Attack - YouTube : animatie is ook grote kunst !!! Dit filmpje is zo mooi en het
heeft bovendien een verrassend einde.

Directie afwezig
Vanaf 13 december tot aan de kerstvakantie zal ik (de directie) afwezig zijn wegens een
schouderoperatie.
Ik laat het schooltje achter in de handen van mijn gedreven team en heb het volste
vertrouwen dat zij dit goed gaan doen. Tijdens mijn afwezigheid zal juf Nathalie van
groep 5 de directiefunctie waarnemen. Omwille van het lerarentekort en de
coronaproblematiek, is er echter geen vervanging voor haar mogelijk. Juf Antje zal die
week ingezet worden om de klas mee te ondersteunen zodat alles vlot kan verder lopen.
Dit wil zeggen dat er volgende week geen zorg op kindniveau kan doorgaan. Alvast dank
voor het begrip.
Mogen we wel vragen meldingen te blijven sturen via smartschool naar
Christine Hendrickx.
Ik volg zelf van thuis uit de coronameldingen op. Juf Nathalie zal de mails via
mijn account mee opvolgen.
Van mijn kant wens ik iedereen alvast fijne feestdagen, hou jullie gezond en
zorg goed voor mekaar.

Varia









Wij willen iedereen van harte danken voor het verzamelen van de zespri stickers.
Wij hebben er voldoende ondertussen om nieuwe ballen aan te vragen.
niet vergeten: zonnebloemen voor Guinée
niet vergeten: brief CLB van groep 9 terug meebrengen
niet vergeten: pakje ter waarde van 5 euro! ten laatste 14 december

kalender januari in bijlage (onder voorbehoud)
sluitingsdagen Kiekeboe in bijlage
Nogmaals dank voor de vele hartverwarmende berichten naar aanleiding van de
coronamaatregelen! Dit doet ons, als team, echt deugd.

Met vriendelijke groet
De Directie
Christine Hendrickx

het team van De Zonnebloem

