
 

Vrije Basisschool                                                             

De Zonnebloem                                                         

Oude Diestsestraat 4  

3473 Waanrode  

tel. 016/77 72 67 

e-mail: directiewaanrode@gmail.com                                                 
 

nieuwsflash 9 september 
 

Kalender 
 

 

M  12  9.30-10.30: Groep 4 – openklasmoment   

D  13  9.30-10.30: Groep 4 - openklasmoment  

19.30: Christine, Nathalieke – Vriendenkring  

W  14  9.30-10.30: Groep 4 – openklasmoment  

D  15  9.30-10.30: Groep 4 – openklasmoment  

13.00: viering  

V  16  9.30-10.30: Groep 4 – openklasmoment  

Strapdag (zie verdere brief)  

 

 

Ouderavond smartschool 
 

Hebben jullie nog vragen over smartschool, dan nodigen we jullie vrijblijvend uit op onze 

ouderavond.  Wij willen jullie graag op weg helpen met het gebruik van smartschool (app + 

website). 

Datum: maandag 26 september 2022 van 19.00 tot 20.30 uur 

Locatie: klas groep 8/9 

 

We overlopen de volgende onderdelen: 

• De app en de website 

• Hoe inloggen 

• Berichten ontvangen en versturen 

• Fotoalbums 

• Meldingen beheren 

• Intradesk 

• Leerlingen koppelen 

• Individuele vragen 

Neem zeker je smartphone met geïnstalleerde app mee. 

Laptop of tablet mogen ook. 

Inschrijven kan via deze link. 

 

 

  

https://forms.gle/Dt9FL9ACsxRJ9naF7


 

Strapdag 
 

Vrijdag 16 september is het strapdag. 

Die dag proberen we zo veel mogelijk te voet of met de fiets naar school te komen. We 

vergeten daarbij ons fluohesje niet. Wie stapt of trapt, krijgt een kleine attentie aan de 

schoolpoort!   

We werken verder aan de veiligheid van de kinderen en denken er steeds aan om het fluo-

hesje aan te doen, dit naar aanloop van de actie “helm op fluo top!”   Wie met de fiets komt 

vragen we om een helm te dragen. 

Samen staan we sterk voor een veiligere schoolomgeving.  

Alvast dank voor jullie medewerking! 

 

 

Varia 
 

• De informatie van de ouderavonden staat op de intradesk voor ouders. 

 

• Voor onze inzet voor verkeerseducatie op school kregen we ook dit jaar  

een gouden medaille die hangt te blinken aan de kleine poort.    

 

 

 

• Niet vergeten: 

o Documenten terug te bezorgen: 

▪ formulier abonnementen (indien gewenst) 

▪ hulpcheque 

▪ goedkeuringen schoolreglement 

 

 

 

 

Met vriendelijke groet en een heel fijn weekend! 

 

De Directie      het team van De Zonnebloem  
Christine Hendrickx 


