
 

Vrije Basisschool                                                             

De Zonnebloem                                                         

Oude Diestsestraat 4  

3473 Waanrode  

tel. 016/77 72 67 

e-mail: directiewaanrode@gmail.com                                                 
 

nieuwsflash 16 september 
 

Kalender 
 

M  19  
 

D  20  Brandwonden KS (Den Hoek)  (zie bijgevoegde brief) 

W  21   

D  22  Brandwonden LS (op school)   (zie bijgevoegde brief)  

V  23  Schoolfotograaf  

Z  24  17.30: boekentassenzegening  (zie hieronder) 

 

 

Fijn nieuws…. 
 

Juf Nathalieke heeft me gemeld dat ze zwanger is. 

Zij moet daardoor thuis blijven tot na de bevalling. 

Vanaf maandag zal zij vervangen worden door Annabel De Cat. 

Wij wensen juf Nathalieke van harte proficiat en wensen haar een fijne zwangerschap toe. 

Maar wij heten juf Annabel van harte welkom in ons team. 

 

Ter herhaling: Ouderavond smartschool 
 

Hebben jullie nog vragen over smartschool, dan nodigen we jullie vrijblijvend uit op onze 

ouderavond.  Wij willen jullie graag op weg helpen met het gebruik van smartschool (app + 

website). 

Datum: maandag 26 september 2022 van 19.00 tot 20.30 uur 

Locatie: klas groep 8/9 

INSCHRIJVEN VERPLICHT 

We overlopen de volgende onderdelen: 

• De app en de website 

• Hoe inloggen 

• Berichten ontvangen en versturen 

• Fotoalbums 

• Meldingen beheren 

• Intradesk 

• Leerlingen koppelen 

• Individuele vragen 

Neem zeker je smartphone met geïnstalleerde app mee. 



 

Laptop of tablet mogen ook. 

Inschrijven kan via deze link.    

Indien er geen inschrijvingen zijn, wordt deze avond afgelast. 

 

 

Boekentassenzegening in de kerk 
 

Op vraag van de parochie:  

Een nieuw initiatief! Alle kinderen worden met hun boekentas uitgenodigd in de misviering 

te Waanrode op zaterdag 24 september om 17.30 uur. In deze viering zal de priester de 

kinderen met hun boekentassen zegenen. Kinderen die graag meezingen, samen met Toni 

Berek die de eerste communieviering begeleidde, worden in de kerk verwacht voor een 

repetitie op vrijdag 23 september om 18u15 in de kerk. Kinderen, die graag een tekstje 

voorlezen in de boekentassenviering geven hiervoor best een seintje aan pastoor 

Jan jan.vandervelpen@scarlet.be. Hij spreekt dan verder af. Iedereen is van harte welkom, 

ook ouders en grootouders mogen meekomen.   (zie bijgevoegde affiche) 
 

 

Varia  
 

• Trooper: shop je online?  Vergeet ons dan niet…. 

Via trooper kan je de school steunen en ons een extra zakcentje bezorgen. 

Het kost u zelf geen enkel centje meer, gewoon een klinkje op deze pagina…. 

Steun De Vriendenkring VBS De Zonnebloem Waanrode via Trooper 

 
 

 

  

https://forms.gle/Dt9FL9ACsxRJ9naF7
mailto:jan.vandervelpen@scarlet.be
https://www.trooper.be/nl/trooperverenigingen/dezonnebloemwaanrode


 

Muzisch filmpje  
 

Net zoals vorig jaar willen we de traditie van muzisch filmpje verder zetten. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Ce4Yh-cgp5Y : Lorenzo Quinn (voor de ouders : hij is 

de zoon van acteur Anthony Quinn) is een kunstenaar van vooral monumentale projecten. 

Zijn favoriete ‘speeltuin’ is Venetië. Tijdens de Biënnale van 2017 daar plaatste hij in het 

‘Canal Grande’ twee reusachtige handen die a.h.w. Venetië boven water moeten houden. 

(Het was een aanklacht tegen het stijgen van de waterspiegel door de klimaatopwarming.) 

In 2019 kwam hij met 12 grote handen die Vriendschap, Hoop, Geloof, Wijsheid, Steun en 

Liefde uitbeelden. Nu doet hij het met ‘Baby 3.0 - de geboorte van een Nieuwe Mensheid’. 

Niet in het minst door de afmetingen van zijn werken - maar zeker niet alleen daardoor - 

blijven ze verbazen en intrigeren.  Het is fascinerend hoe hij in zijn materiaalgebruik de 

fragiliteit van de baby tegenover de kracht/sterkte van het vrouwenbekken plaatst.  Dit is 

nog eens iets anders dan ooievaars en bloemkolen.  

 

 

 

 

Met vriendelijke groet en een heel fijn weekend! 

 

De Directie      het team van De Zonnebloem  
Christine Hendrickx 

https://www.youtube.com/watch?v=Ce4Yh-cgp5Y

