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nieuwsflash 21 oktober 
 

Kalender 
 

M 24 10.00-11.00: Groep 1 - kijkmoment  

LS - rapport 

LS –zwemmen 

D 25  

W 26  

D 27 Groep 4 en 8 – medisch onderzoek   

V 28 Pizzaverkoop (afhaal bestellingen!) 

Groep 7 – medisch onderzoek 

13.00: MEGAles in groep 9 door MEGA-agent Rudi 

 
 

Filmpje van de week 
 

https://www.youtube.com/watch?v=PFT0csYFvpg : ‘The Quiet View’ (Het verstilde 

Uitzicht)  Een kort filmpje met weinig uitleg.  Maar dat is niet erg want je kan deze 

sfeervolle installatie zelf gaan bekijken én vooral ervaren in de Abdij van Herkenrode nabij 

Hasselt.  De kunstenaar is de Belg Hans Op de Beeck.  Moet je zeker eens doen.  Trouwens 

de Abdij zelf is ook absoluut een bezoek waard.  

  

Hans Op de Beeck - The Silent Room - YouTube :’The Silent Room (De Verstilde 

Kamer).  Dit is ook een kunstwerk van Hans Op de Beeck.  Ik wil dit ook nog meegeven 

omdat het belangrijk is te vermelden dat in al zijn ‘installaties’ alles met de hand gemaakt 

is.  Elk boek, elk bloempje, elk attribuut, zelfs de piano is dus een beeldhouwwerk.  (De 

vrouw betreedt het kunstwerk na ongeveer 1 minuut inleiding.) 

 

Meldingen 

 

Er zijn meldingen van corona in groep 5 en 8.   

Verder zijn er ook meldingen van waterpokken in groep 5.   

Momenteel zijn er geen richtlijnen meer in verband met meldingen, maar wij vinden het 

toch noodzakelijk om jullie op de hoogte te houden.   

Neem symptomen van ziekte zeker ernstig te nemen en contacteer bij twijfel een dokter. 

Voor iedereen die ziek is veel beterschap en voor wie niet ziek is… houden zo       . 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=PFT0csYFvpg
https://www.youtube.com/watch?v=vx2Q0Mtu-kg


 

Varia  

 

 

- Niet vergeten: 

o Bestellen fotograaf (tot 10 november) 

o Blijven welkom: stickers batterijen, inktpatronen 

o Vrijdag de bestelde pizza’s en pasta’s af te halen aan de containerklas. 

 

 

Halloween 

 

We willen er nogmaals de nadruk op leggen om de kinderen geen enge kleding, 

maskers mogen aandoen op 28 oktober.   

 

 

 

 

 

Met vriendelijke groet en een heel fijn weekend! 

 

 

De Directie      het team van De Zonnebloem  
Christine Hendrickx 

 

 


