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 25 oktober 2019. Daarna kan niets meer
bijbesteld worden. Wanneer de bestelling niet betaald werd, zal deze bestelling
ook niet afgewerkt worden.
Zoals ook reeds vermeld, is er nu geen klasfoto gemaakt. Deze wordt later op
het schooljaar gemaakt. Wij brengen u hiervan tijdig op de hoogte.

Batterijen en inktpatronen
De actie van dubbele punten eindigt op 10 november. Dus indien u nog batterijen
of inktpatronen heeft, geef ze dan zeker nog snel mee.
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 4 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!!

Voorleesweek
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 16 tot 24 november 2019 thuis wat extra
aandacht te besteden aan voorlezen! Op school zullen de leerkrachten ook dagelijks een
verhaal voorlezen.

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.

Varia


Hartelijk dank voor de pizzabestellingen. Niet vergeten om vrijdag 25
oktober de bestellingen op te halen.



De Vriendenkring zal alle kinderen een kom tomatensoep aanbieden op
vrijdag 8 november. Mogen we wel vragen dat alle kinderen van thuis een
kommetje en een lepel meebrengen. Verder zijn wij ook op zoek naar een
aantal helpende handen die ons wat kunnen helpen bij het verdelen van de
soep aan de kinderen. (zie hulpcheque)



De Vriendenkring zal na de vakantie jullie verder informeren over de
kerstrozenverkoop. U kan deze bestellen vanaf 12 november 2019.



Indien u reeds op zoek moest zijn naar eindejaarscadeautjes, denk dan
aan onze Trooper-actie.
1. Elke vereniging heeft een unieke Trooperpagina, zoals deze
van De Zonnebloem.
2. Op deze pagina staan links naar webshops.
3. Als je via die links op de Trooperpagina van jouw vereniging
naar de webshop surft , weet de shop welke vereniging jij wil
steunen.
4. De link doet het werk, en jij kan gewoon shoppen zoals je
normaal shopt, zonder €1 extra uit te geven.
5. Van elke aankoop die jij doet, gaat er een percentje naar
jouw vereniging. Iedereen blij!
https://trooper.be/dezonnebloemwaanrode



Er zijn nog steeds meldingen van luizen. Mogen we nogmaals vragen om de
kinderen tijdens de vakantie goed na te kijken en te behandelen? Als
iedereen zijn verantwoordelijkheid opneemt zodat we na de vakantie
luizenvrij kunnen starten.



Mogen wij vragen om de kinderen ’s morgens tijdig naar school te brengen
(voor de bel) zodat de lessen tijdig kunnen starten en ze ’s avonds ook
tijdig te komen halen (maandag en dinsdag: voor 16.10 uur, woensdag: voor
12.05 uur en donderdag en vrijdag: voor 15.45 uur). Goede afspraken
maken goede vrienden.



School zoekt kind….
Wij krijgen geen adressen meer van de kinderen die volgende schooljaren
zouden instappen. Daarom willen wij uw hulp vragen.
Indien u kinderen kent die tijdens het schooljaar 2020
- 2021 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 gloednieuwe klaslokalen. Ook als dit reeds
broers of zusjes zijn, vragen wij aan de ouders om zelf contact op te
nemen.
Alvast bedankt voor de medewerking!



Elke vrijdag zetten we de gevonden voorwerpen van de voorbije weken aan
het kleine poortje. Gelieve na te kijken of er iets van uw kroost bij is.



Onze nieuwe website zal vanaf maandag online staan. U kan hier steeds de
laatste nieuwtjes vinden. De nieuwe website is zeker een aanrader!
Bedankt Peter!

Vriendelijke groeten
de directie
Christine Hendrickx

November
Dag
V
Z
Z
M

Datum
1
2
3
4

D
W

5
6

D
V

7
8

Z
Z
M
D

9
10
11
12

W
D
V
Z
Z
M

13
14
15
16
17
18

D
W
D

19
20
21

V
Z
Z
M
D
W
D
V
Z

22
23
24
25
26
27
28
29
30

Uur / Groep / activiteit
Allerheiligen
Allerzielen
Vm: LS – zwemmen
Start actie helm op fluo top
Vm: groep 7 – medisch onderzoek
8.50: iedereen - jarigen
9.15: groep 9 – Mega: je eigen veiligheid
Groep 8+9 – boekenbeurs Antwerpen (vertrek 8.30 uur)
9.00: groep 6+7 – herdenkingsplechtigheid aan de kerk
9.20: groep 8+9 – herdenkingsplechtigheid aan het kerkhof
Soep verzorgd door de Vriendenkring

Wapenstilstand (vrijaf)
Hele dag: groep 4 en 5 – sportdag kinderkosmos
Start verkoop kerstrozen
8.50: Iedereen – meter en peter

Start voorleesweek t.e.m. 24 november
Vm: LS – zwemmen
Groep 9 – ouderavond MEGA (Bergendal)
9.00-12.00: Iedereen – pedagogische studiedag
Vm: LS – bib
Groep 4 + 9: medisch onderzoek Tienen

KS – oudercontacten
KS - oudercontacten

Vm: groep 3 – zwemmen

Ik wil graag helpen bij het uitschenken van de soep
(graag aankruisen welke datum je zeker kan)

o vrijdag 6 november 2019
tussen 11.45 en 12.45 uur.

Mijn info:
Ik heet ……………………………………………….
Ik ben papa / mama van ……………………………………………….
uit groep……
....................................................................................
..............................................................@..................................................................


