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nieuwsflash 2 december 
 

Kalender 
 

M 5 
 

D 6 Sinterklaas 

W 7 
 

D 8 Groep 7,8,9: ICT 

20.00: ouders van groep 0,1,2,3 - Webinar CLB kleuterontwikkeling (zie 

bijlage vorige week) 

V 9 Groep 3 – zwemmen 

 

 

Dag van de vrijwilliger 
 

Maandag 5 december is het de dag van de vrijwilliger.  Bij 

deze willen we alle mensen die voor onze school 

vrijwilligerswerk doen van harte danken! 

We denken aan alle mensen van de ouderraad, helpers 

tijdens alle activiteiten die we doen, leesouders, 

zwemouders/-grootouders, mensen van de schoolraad, … 

Van harte dank voor al dat harde werk! 

Wij waarderen dit enorm! 

 
 

Schaatsen 
 

Dinsdag 13 december gaan we schaatsen met de  leerlingen van de lagere school op de 

schaatsbaan van Heist-op-den-Berg. 

 

Vertrek:  

12.30 uur aan de school, alle kinderen blijven best ineten 

 

 

  



 

Meenemen:  

handschoenen (verplicht!), extra paar sokken, warme kleding, extra kleding (voor wie 

te nat geworden is), drankje + koekje        

 

Onkosten: inkom + huur schaatsen: € 3 

 

De bus wordt door de gemeente en de Vriendenkring 

betaald.  Wie zelf schaatsen heeft, mag die meenemen. 

 

Wij zoeken nog enkele vrijwilligers om te helpen op de 

schaatsbaan.  Wie zich geroepen voelt mag dit melden aan 

de directie.         
 

 

Kerstviering 
 

Donderdag 22 december houden wij een viering met 

kerstspel in de kerk. 

De kleuters van groep 3 zorgen, onder de deskundige 

leiding van juf Sonia, voor een sfeervol kerstspel. 

De kinderen van de kleuterschool en de lagere school 

wonen de viering bij. 

De viering start om 10.00 uur. 

Iedereen is van harte welkom om samen met ons van deze viering te genieten. 

 

 

Vrijdag 23 december is er in elke klas een kerstfeestje.  

Wij willen vragen dat u tegen 8 december zorgt voor een  

kerstpakje om onder de klaskerstboom te leggen ter 

waarde van €5. 

Probeer niet over dit bedrag te gaan.  

 

Net zoals de vorige jaren mogen de kinderen ook een 

versnapering bakken, koken, …. voor tijdens dit kerstfeestje. 

We denken bv. aan wafels, cake, … 

Elk kind brengt iets mee om te eten voor max. een 5-tal personen. 

Hiermee maken we een buffetje in de klas en de kinderen mogen kiezen wat ze 

willen eten. 

Elk kind brengt een bordje en een lepeltje mee. 

 

Vul hiervoor de gepaste hulpcheque in. 
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Varia 

 

- 9 januari zal er geen zwemmen zijn omdat het zwembad gesloten is. 

 

- Er zijn opnieuw meldingen van luizen.  Gelieve waakzaam te blijven. 

 

- Juf Marie-Jeanne is voor groep 2 nog op zoek naar wikkels van de chupa chups en 

naar de gele eitjes uit de kindersurprise.  

 
 

- Wij zoeken nog vrijwilligers om de kinderen tijdens het schaatsen op het ijs te 

begeleiden (zie hulpcheque in bijlage) 

 

Met vriendelijke groet 

De Directie      het team van De Zonnebloem  
Christine Hendrickx 


