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nieuwsflash 4 februari 
 

Kalender 
 

M 6 Verlof 

LS – zwemmen 

D 7   

W 8 
 

D 9 12.00: parlement 

19.30: groep 6 en 7 - ouderavond boerderijklas 

Groep 4,5,6: ICT 

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

voor de ingeschreven ouders 

V 10 jarigen, meter en peter 

 

Muzische voorstelling 
 

Via deze weg wil ik iedereen danken die op onze muzische voorstelling aanwezig 

was, alle kinderen en ook het team.  Dit was weer een prachtige editie!   

Als directie kan ik alleen maar fier zijn op wat er vrijdag verwezenlijkt werd! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Varia 
 

• Graag willen wij ook iedereen danken voor de massale interesse in de 

koekenverkoop.  Er werden 298 pakketten verkocht.  We moeten deze 

bestellen met vaste hoeveelheden.  Dit wil zeggen dat er nog 14 

pakketten te koop zijn momenteel.  Heb je nog interesse?  Geef dan 

gerust nog een omslag met geld mee naar school.  

Wacht niet te lang, want op is op.  De pakketten 

zullen donderdag 16 februari al meegegeven worden 

met de kinderen omdat dit op vrijdag met de 

carnavaltoestanden wat moeilijk wordt.  Afhalen kan 

wel nog steeds op vrijdag. 

 

 

• Volgende week is het carnavalsweek.   

o We houden dan op vrijdag voor de kinderen vanaf groep 2 een 

carnavalstoet.   (meer info via de nieuwsbrief van volgende week) 

o De kinderen van de lagere school mogen in de voormiddag een 

freepodium doen.  Inschrijven hiervoor doen ze bij de 

klasleerkracht. 

o De ganse week is het gekke week 

maandag: gekke brillen  

dinsdag: gekke schoenen  

woensdag: gekke haren en hoeden  

donderdag: gekke kle(u)ren  

vrijdag: carnaval 

 

• De kinderen van groep 4 en 5 zijn op zoek naar kleine meubeltjes om 

tijdens de lessen muzische op te pimpen en daarna te verkopen.  Heb je 

een klein meubeltje dat je hen wil schenken.  Dan mag je contact opnemen 

met juf Sofie Maris via smartschool.  Alvast dank! 

 

• Vanaf 22 mei start er een naschoolse cursus wetenschappen voor de 

kinderen van de lagere school. 

Na een spectaculaire science show op 28 april kunnen kinderen worden 

ingeschreven voor deze cursus. 

De kinderen worden vijf weken lang meegenomen in de wondere wereld 

van experimenten, proefjes en demonstraties. Elke week staat een nieuw 

thema centraal. Uiteraard gaat ook iedereen zelf aan de slag als een 

echte wetenschapper!   

Deze cursus wordt gegeven in onze lokalen door Mad Science.  Meer 

informatie in verband met prijs en inschrijving volgt nog. 

De data van de lessen zijn: 22 mei, 5 juni, 12 juni, 19 juni, 26 juni.   

 



 

• We horen van sommige ouders dat er via WhatsApp-groepjes 

bezorgdheden worden geuit.  We vinden het heel jammer dat deze 

bezorgdheden ons nooit rechtstreeks bereiken.  Daarom willen we een 

oproep doen om dit niet via deze groepjes te doen, maar ons te 

contacteren via smartschool of via een persoonlijk gesprek.  Wij staan 

steeds open voor overleg en een gesprek.  Wanneer we iets niet weten, 

kunnen we er ook niets mee doen.  Alvast dank voor het begrip. 

 

• Bebat; 

De school schreef in voor de Bebat-wedstrijd.  Daarvoor hebben we lege 

batterijen nodig.   Heel veel lege batterijen! 

U mag deze droppen in de inzameltonnen die onder het afdak naast het 

poortje staan.   

Natuurlijk blijven lege inktpatronen ook welkom.   Deze mogen in grijze 

inzamelbak met het groene deksel.  (Enkel inktpatronen van een vuist 

groot mogen hier in). 

 

 

Met vriendelijke groet 

De Directie      het team van De Zonnebloem  

Christine Hendrickx 


