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nieuwsflash 20 januari 
 

Kalender 
 

M 23 LS – zwemmen  

D 24 
 

W 25 
 

D 26 19.30: Groep 9 - Infosessie CLB overgang naar het secundair - (locatie 

Polyvalente zaal in Cultuurcentrum De Kruisboog in Tienen) 

V 27 Einde muzisch project 

 

 

Muzische voorstelling 
 

- Wacht niet te lang om kaarten te bestellen.  De verkoop gaat vlot. 

- Vergeet niet de briefjes mee te geven hoe de kinderen naar huis gaan zodat 

de leerkrachten hier zicht op krijgen. 

 

Filmpje van de week 
 

'Seeing': creating the paper portrait - YouTube : hier zijn weinig woorden voor nodig. 

Kunstenaar : Yulia Brodskaya.  Zij schildert met papier.  Iets om thuis zelf ook eens te 

proberen op regenachtige (vakantie)dagen. 

 

 

 

Varia 
 

• Er zijn meldingen van luizen en windpokken in verschillende klassen.  Mogen 

wij vragen om de kinderen grondig te controleren op luizen en indien nodig te 

behandelen. 

 

• ! maandag 30 januari is het pedagogische studiedag voor de leerkrachten, dit 

wil zeggen dat de kinderen vrijaf hebben. 

 

• Niet vergeten: 

o Koekjesverkoop: voor 23 januari 

https://www.youtube.com/watch?v=G4OQFybyW-s


 

o Kaarten muzische voorstelling 

 

• Een berichtje vanuit de parochie: 
LICHTMISVIERING 

 

Op donderdag 2 februari is er het feest van Lichtmis: de Opdracht van de Heer, het 

aanbieden van het kind 40 dagen na de geboorte in de tempel.  

Dit feest vieren wij in de kerk van Waanrode op zaterdag 28 januari om 17u30. In 

deze viering heeft een kinderzegening plaats en worden de doopsymbooltjes als 

herinnering aan het doopsel van de kindjes, die sinds Lichtmis 2022 werden gedoopt, 

uitgereikt aan de ouders.  

Ook ons kinderkoor Kinjo-Kana wil van de partij zijn. Kinderen, die willen meezingen 

met dit koortje, zijn van harte welkom op de oefeningen, die plaats vinden in de kerk 

op woensdag 25 januari om 14u en op vrijdag 27 januari om 15u30.  

Wij nodigen alle kinderen en hun de ouders graag uit voor deze viering. Uiteraard 

zijn ook grootouders en andere familieleden van harte welkom.  

 

Pastoor Jan 

 

(zie ook flyer in bijlage) 

 

 
 

Met vriendelijke groet 

De Directie      het team van De Zonnebloem  
Christine Hendrickx 


