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nieuwsflash 27 januari 
 

Kalender 
 

M 30 Pedagogische studiedag Kinderkosmos digisprong 

D 31 19.30: Groep 9 - Infosessie CLB overgang naar het secundair -(digitaal) 

W 1 Repetitie voorstelling 

D 2 Repetitie voorstelling  

V 3 Muzische voorstelling 

Kinderen afzetten en ophalen in Den Hoek 

Geen naschoolse opvang 

 

Muzische voorstelling 
 

Nog even ter herhaling: 

Regeling algemene repetitie en optredens:  

Donderdag 2 februari 2023: algemene repetitie  

De kinderen gaan die dag met de bus voor een repetitie naar Den Hoek. 

Vrijdag 3 februari 2023: voorstellingen  

➢ Mogen wij u vragen om de kinderen aan Den Hoek in Kortenaken af te  

zetten vrijdagmorgen (vanaf 8.30 uur) en daar terug op te halen na  

schooltijd (tussen 15.30 en 15.45 uur). Er is die dag geen naschoolse  

Kiekeboe.  

➢ Gelieve bijgevoegd document in te vullen in verband met het ophalen van  

uw kind.  

➢ Mogen wij vragen dat alle kinderen blijven eten. Gelieve tussendoortjes,  

boterhammen en drank mee te geven.  

➢ U kan ons die dag bereiken op het nr. 0496/956163 (directie). Spreek  

gerust een bericht in.  

➢ Planning:  

Voormiddag: algemene repetitie  

Namiddag: optreden: begin 13.00 uur, einde rond 15.15 uur  

Avond: optreden: De kinderen worden om 18.00 uur in Den Hoek 

verwacht. Begin 18.30 uur, einde rond 21.00 uur 

 

Het wordt zeker een knappe voorstelling!   

De kinderen en het team kijken er naar uit om jullie te verwelkomen. 



 

 

 

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. 

 

• Kalender februari in bijlage 

 

• Niet vergeten: 

o Kaarten muzische voorstelling: er zijn nog een beperkt aantal kaarten 

beschikbaar.   

o Wie nog een koekenpakket wil, er zijn nog wat reservepakketten, dus 

laat zeker snel weten.  Op is op…. 

 

 

 

 
 

Met vriendelijke groet 

De Directie      het team van De Zonnebloem  
Christine Hendrickx 


