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nieuwsflash 23 september
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19.00: ouderavond Smartschool
LS – zwemmen
Groep 4,5,6,7, 8, 9: hindernissenloop
Dag van de sportclub
9. 45- 11.15: groep 9 – Cosmodrome

Week van de sportclub
De actie ‘breng je sportclub naar school’ wordt op woensdag 28 september georganiseerd
door Sport Vlaanderen & MOEV. Samen met de Vlaamse scholen, de lokale besturen,
sportfederaties en sportclubs roepen we alle leerlingen op om in outfit van hun favoriete
sport(club) naar school te gaan. Zo treden de leerlingen op als ambassadeur en kunnen ze
hun sportclub in de kijker plaatsen.
Alle deelnemende scholen maken kans op één van onderstaande prijzen:
- een optreden van Camille
- een dj-optreden
- een bezoek van een radiozender (live radio –uitzending)
- een waardebon van €250
Op school organiseren wij dit jaar 2 extra activiteiten:
- een hindernissparcours bij aankomst op de speelplaats.
- een toonmoment voor kinderen die dat willen tijdens de turnles / in de klas.*
Kinderen die een toonmoment willen tijdens de turnles of in de klas melden dit ten laatste
tegen maandag 26 september aan de juf of meester.
Wij hopen dan ook veel kinderen in de outfit van hun
sport(club) te zien op woensdag 28 september.

Hindernissenloop
Naar jaarlijkse gewoonte gaat de scholenveldloop door op dinsdag 27 september 2022.
Deze recreatieve belevingsloop zal een hindernisloop zijn waarbij samenwerken centraal
staat. De scholenveldloop zal dit jaar doorgaan op de voetbalterreinen van SK Waanrode.
Zowel 1ste als 2de als 3de graad zullen deelnemen aan deze hindernisloop.
Er worden verschillende hindernissen geplaatst waarlangs de kinderen dienen te passeren.
Zo zullen de kinderen onder een camouflagenet kruipen, over strobalen klauteren, over
autobanden lopen enz.

Timing
Leerjaar
6e
5e
4e
3e
2e
1e

vertrek
12.15u
12.45u
13.15u
13.45u
14.15u
14.45u

Brandpreventie
De kinderen kregen deze week wat informatie en deden
ervaringen op in verband met brandpreventie.
Je kan hierover een klikken op onderstaande link waar
onze kleuters aan het woord komen.
https://www.robtv.be/nieuws/kleuters-leren-spelenderwijsgevaren-van-brand-tijdens-infodag-in-kortenaken-ze-lerenhoe-ze-uit-een-brandend-huis-geraken-143779

De kinderen kregen flyers mee die jullie zeker en vast
eens moeten doornemen.
We willen Joke Massart, hulpverleningszone Oost
Vlaams-Brabant, de gemeente Kortenaken en ‘help brandwonden kids’ hiervoor hartelijk
danken! Het was echt een leerrijke week voor al onze kinderen.

Varia
•

Pizzaverkoop: de flyer komt maandag mee met de kinderen.

•

Wij verzamelen de stickers die op de zespri kiwi’s green en gold hangen. Wij
kunnen hier ballen voor krijgen. Dus zeker welkom!

•

Alle ouders met meerdere kinderen zouden nu via smartschool slechts 1 keer de
nieuwsbrief moeten krijgen. Dit hebben we zopas aangepast.

Filmpje van de week
Het filmpje van de week. (met dank aan Karel Hadermann)
Mechelen Muurt - Bart Smeets - YouTube
Case Maclaim/Streetart/Milwaukee - YouTube : het is bekend dat ik een zwak heb voor
street artists. Op ROBTV van woendag 21/09 kon je zien dat onze regio er twee rijker
is. Een portret van Sanda Dia op de muur van de Aula Pieter De Somer in Leuven van de
Duitse kunstenaar Case Maclaim en een indrukwekkend tafereel op de wand van het
sportcentrum Bart Swings in Herent van de Belgische kunstenaar SMATES ofte Bart
Smeets. Ter kennismaking. Op het eerste filmpje zie je SMATES bezig in Mechelen aan
een andere muurschildering. In het tweede is Case Maclaim in Milwaukee (USA) aan het
werk.

Met vriendelijke groet en een heel fijn weekend!
De Directie
Christine Hendrickx

het team van De Zonnebloem

