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LS – zwemmen
Dag van de kinderverzorgster
Grootoudersfeest (enkel voor onze kleuters)

Chromebooks
Voor de ouders van de leerlingen van groep 8 en groep 9:
We hebben gemerkt dat de Chromebooks worden gebruikt om met elkaar te chatten. Dit is
uiteraard geen probleem, behalve wanneer het taalgebruik ongepast of kwetsend is. De
betrokken kinderen werden aangesproken en hun ouders werden geïnformeerd.
We hebben zelf al stappen ondernomen, en hebben aan onze beheerder in KSD gevraagd
om de chatfunctionaliteiten te beperken. Toch willen we ook aan jullie, de ouders, vragen
om een oogje in het zeil te houden. Vertelt uw kind iets over een chatgesprek dat niet door
de beugel kon? Gelieve het aan ons te melden. De kinderen hebben ook geleerd hoe ze
screenshots kunnen maken, die mogen altijd aan ons bezorgd worden. Alvast bedankt voor
uw medewerking.

Fotograaf
De briefjes van de fotograaf gingen deze week mee naar huis. Aan gescheiden ouders
vragen we dit aan mekaar door te geven. Indien u deze niet zou hebben doorgekregen, mag
u de directie contacteren en bezorgen we jullie via smartschool een dubbeltje.

Filmpje van de week
How it's made - Een handstand in NEMO - YouTube : computers en machines worden
steeds vaker gebruikt in de wereld van de beeldhouwkunst. Of dat het beroep van de
traditionele beeldhouwer zal verdringen weet ik niet. Het is wel een feit dat het voor een
hernieuwde belangstelling voor figuratieve (*) beeldhouwkunst zorgt. Dat vind ik alvast
een fijne ontwikkeling. (Kunstenaar : Florentijn Hofman)
(*) Figuratieve kunst is het soort kunstwerken waarin herkenbare onderwerpen zijn
afgebeeld. Voorbeelden van figuratieve werken zijn landschappen, mensen,
dieren, portretten of stillevens. De tegenpool van figuratieve kunst wordt
meestal abstracte kunst maar soms ook non-figuratieve kunst genoemd.

Varia
•

Het OCMW is op zoek naar vrijwilligers die op dinsdag en donderdag net na school
huiswerkbegeleiding zouden willen of kunnen doen. Wie interesse heeft: laat dit
zeker weten aan de directie dan brengt zij je in contact met de organisatoren.

•

De Vriendenkring biedt heerlijke pizza’s en pasta’s aan ten voordele van de school.
Bestellen kan via deze link.

•

Blijven welkom; stickers zespri kiwi’s green en gold, batterijen, lege inktpatronen

Met vriendelijke groet en een heel fijn weekend!
De Directie
het team van De Zonnebloem
Christine Hendrickx

