Vrije Basisschool
De Zonnebloem
Oude Diestsestraat 4
3473 Waanrode
tel. 016/77 72 67
e-mail: directiewaanrode@gmail.com

nieuwsflash 28 oktober
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HERFSTVAKANTIE t.e.m. 6 november
Allerheiligen
Allerzielen

Start helm op – fluo top tot krokusvakantie
8.30 (vertrek!!!!): Groep 4 en 9: Opera Ballet Vlaanderen
kindcontactweek
Groep 9: Techniek @KSD
Kindcontactweek
Kindcontactweek
Laatste dag voor bestellingen fotograaf
Kindcontactweek
Jarigen, meter en peter
9.00: groep 6 en 7 - Hulde aan de oorlogsmonumenten: Monument aan de
kerk Waanrode 1914-1918 (samenwerking met NSB Kortenaken)
9.20: groep 8 en 9 - Hulde aan de oorlogsmonumenten: Begraafplaats
Waanrode monument 1940-1945 (samenwerking met NSB Kortenaken)
Wapenstilstand (verlofdag)

Helm op – fluo - top
Helm Op Fluo Top is een verkeersproject waarmee we onze leerlingen willen stimuleren om
ook tijdens de donkere maanden te voet of met de fiets naar school te komen. Door fluo
en/of een helm te dragen op weg naar school, verzamelen de leerlingen stickers en kunnen
ze sparen voor beloningen.
We willen allemaal dat onze kinderen goed zichtbaar en beschermd naar school gaan.
Daarom nemen wij deel aan de actie ‘Helm Op Fluo Top’ van de VSV. Door veilig (met een
fietshelm) en zichtbaar (met reflecterende en fluorescerende kledij) naar school te
komen, kunnen kinderen stickertjes sparen en prijzen winnen.

De actie start na de herfstvakantie (7 november 2022) en loopt tot de krokusvakantie (17
februari 2023). Dat zijn de donkerste maanden van het jaar.
Hoe werkt het?
• Alle kinderen krijgen een (digitale) spaarkaart.
• Elke ochtend krijgt je kind op school een of twee stickers:
o fietshelm op = 1 sticker
o fluorescerende of reflecterende kledij aan = 1 sticker
• Vanaf 21 stickers kunnen ze prijzen winnen.
Prijzen
• 21 stickers: vanaf 22 november kan je je kind inschrijven voor de wedstrijd op
helmopfluotop.be/wedstrijd.
Deelnemen kan tot en met 10 maart 2023.
Je maakt kans op:
o 1 van de 30 setjes met 3 fluogadgets van
WOWOW (een rugzakhoes, een reflecterend
lampje en een snap wrap);
o 1 van de 150 fluohesjes van Torfs;
o 1 van de 30 cadeaucheques van 25 euro van
JBC;
o 1 van de 50 cadeaucheques van 25 euro van
A.S.Adventure;
o 1 van de 15 waardebonnen van 30 euro van
WOWOW;
o 1 van de 25 waanzinnig leuke bodyglowers van
Gofluo;
o 1 van de 30 setjes van Name On It
(gepersonaliseerde brooddoos + 25
gepersonaliseerde naamstickers)
• 42 stickers
o 1+1 gratis toegang tot Aqua Mundo in Center Parcs of Aquafun in Sunparks.
• 60 stickers:
o 1+1 gratis toegang tot ZOO Antwerpen of ZOO Planckendael;
o 1+1 gratis toegang tot Bobbejaanland

Speelplaatswerking na de vakantie
Wij spelen momenteel vaker op de speelweide of gaan al eens wandelen in het veld om de
kinderen meer speelkansen te bieden in de natuur.
Dit heeft tot gevolg dat de kinderen vuile voeten kunnen hebben en vuile kleding.
We willen vragen om alle kinderen na de vakantie een paar schoenen/laarzen mee
te geven (die op school kunnen blijven en vuil mogen worden) in een zakje met
hun naam erop.
Zo houden we onze lokalen en gangen ook proper.

Varia
-

-

Niet vergeten:
o Afhalen bestellingen pizza’s nu vrijdag 28 oktober!!!!
o Bestellen fotograaf (tot 10 november)
Kalender november in bijlage
In verband met de oudercontacten: hiervoor zal u kunnen reserveren via
smartschool. We brengen dit zo snel mogelijk in orde.
Nieuwe actie van de Vriendenkring: kerstrozenverkoop en pralines (zie bijlage)
Inktpatronen (zie bijgevoegde flyer) en batterijen blijven welkom. Hiervoor krijgen
wij punten waarvoor wij schoolmateriaal kunnen bestellen

Met vriendelijke groet en een hele fijne vakantie!

De Directie
Christine Hendrickx

het team van De Zonnebloem

