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nieuwsflash 10 februari 
 

Kalender 
 

 
M 13 Gekke week 

Week tegen pesten 

10.00-11.00: groep 1 – kijkmoment 

20.00: groep 0,1,2,3 - Webinar CLB kleuterontwikkeling  

D 14 Gekke week 

Valentijn 

W 15 Gekke week 

D 16 Gekke week 

LS – rapport 

Groep 7,8,9: ICT 

Koekenpakketten mee naar huis 

V 17 Carnaval 

Afhaal koekenpakketten 

 

De gekke week en carnaval 
 

In de aanloop naar carnaval willen we op school “de gekke week” lanceren. Dit wil 

zeggen dat we in de week van 13 februari tot en met 17 februari ons eens mogen 

laten gaan. De kinderen (en de leerkrachten) mogen die dag lekker gek doen in het 

bijpassende thema van die dag.  

Gekke week: 

• maandag: gekke brillen  

• dinsdag: gekke schoenen  

• woensdag: gekke haren en hoeden  

• donderdag: gekke kle(u)ren  

• vrijdag: carnaval 

U hoeft hiervoor niets speciaals te kopen. We 

roepen de kinderen (en de ouders) een beetje 

op om creatief aan de slag te gaan. 

 

Carnaval: vrijdag 17 februari 

voormiddag: free podium voor de leerlingen van de lagere school 

14.30 uur: vertrek van de carnavalstoet  



 

Route: school – kerk – Overstraat - Molenstraat – Oude Diestsestraat – school 

15.00 – 15.15: aankomst school  

 

De kleuters van groep 0 en 1 hebben hun eigen mini-carnavalsfeest in de klas.  

Alle andere klassen nemen deel aan de carnavalstoet.  

Afspraken:  

• De kinderen (KS + LS) mogen de hele dag verkleed naar school komen.  

• Confetti, serpentines en spuitbussen zijn niet toegelaten!  

• Denk eraan om de kinderen warm aan te kleden!  

• Ouders mogen komen kijken, maar…. 

Mogen wij vragen om als ouders niet in of naast de stoet mee te lopen maar de 

stoet van aan de straatkant te bekijken.  Zo kunnen wij een optimale veiligheid en 

de carnavalpret van alle kinderen garanderen.   

 

Kom op tegen pesten 
 

Van 13 februari tot en met 17 februari is het de Vlaamse 

Week tegen Pesten.  

Ook dit schooljaar doen wij weer mee met de actie van 

Ketnet.  

De kinderen krijgen de uitleg van de symbolische actie 

‘Stip it’.  

Verder zijn de leerlingen van het schoolparlement ook 

bezig met ‘een geheime missie’ rond dit thema.  

Wij doen zoals elk jaar weer mee met de ‘Move tegen 

pesten’  

 

 

Afwezigheid juf Amaryllis 
 

Juf Amaryllis zal afwezig zijn tot aan de krokusvakantie.  Zij zal in de vakantie een 

ingreep aan het hart ondergaan.    

Via deze weg wensen wij juf Amaryllis heel veel beterschap toe. 
  

Filmpje van de week 
 
 

I Left My Law Career To Be A Lego Artist - YouTube : deze kunstenaar – Nathan 

Sawaya – gebruikt geen klei, hout, metaal of… om zijn beelden te maken maar 

legoblokjes.  Sommige van zijn beelden zal je meteen herkennen omdat ze vaak deel 

uitmaken van de rondreizende tentoonstelling “The art of the brick”.  (Nog tot 25 

maart 2023 in Brussel.)  Lego: speelgoed?  Ja hoor.  Maar ook veel meer dan dat! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8CP9hzSm60Y


 

 

Varia 
 

• Mad Science: Heb je nu al interesse in de wetenschapslessen op onze 

school?  Meer info volgt nog, maar je kan nu reeds inschrijven via 

volgende link:  

https://inschrijven.mad-science.be/asp 

    

• Niet vergeten: 

o Er nog 14 pakketten te koop  

o Batterijen en inktpatronen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Met vriendelijke groet 

De Directie      het team van De Zonnebloem  

Christine Hendrickx 

https://inschrijven.mad-science.be/asp

