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nieuwsbrief 8
Poëzieweek
Een klein gedichtje om de poëzieweek (van 30 januari tot en met 5 februari) even in de
kijker te plaatsen in verband met carnaval.

Ook in de klassen zal aan de poëzieweek aandacht geschonken worden.

Onze gekke week
In de aanloop naar carnaval willen we op school “de gekke week”
lanceren.
Dit wil zeggen dat we in de week van 17 februari tot en met 21
februari ons eens mogen laten gaan.
De kinderen (en de leerkrachten) mogen die dag lekker gek doen
in het bijpassende thema van die dag.

Maandag: Gekke-brillendag
Dinsdag: Gekke-kleurendag
Woensdag: Gekke-harendag
Donderdag: Gekke-hoedjesdag
Vrijdag: Gekke-klerendag (Carnaval)
U hoeft hiervoor niets speciaals te kopen. We roepen de kinderen (en de ouders) een
beetje op om creatief aan de slag te gaan.

Carnaval @ ‘De Zonnebloem‘
Organisatie
voormiddag: free podium voor de leerlingen van de lagere school in
zaal Bergendal
vanaf 13 uur: free podium voor kleuters en leerlingen van de lagere
school in zaal Bergendal + mini-carnavalsfuifje

Omdat we hoorden van ouders, kinderen en leerkrachten dat het
afvoeren van de carnavalstoet toch jammer was, willen we dit
toch terug laten doorgaan.
Daarom: afsluitend: carnavalstoet !!!!

14.15 uur: vertrek van de carnavalsoptocht
route : Bergendal – Grote Vroente - Dorp – Overstraat – Molenstraat –
Oude Diestsestraat - school
De kleuters van groep 2 en 3 nemen ook deel aan de carnavalstoet.
De allerkleinsten van groep 1 blijven op school en hebben hun eigen minicarnavalfeest in de klas.
15.00 – 15.15 uur: aankomst school
Afspraken
De kinderen (KS + LS) mogen de hele dag verkleed naar school komen.
Confetti, serpentines en spuitbussen zijn NIET toegelaten!
Denk eraan de kinderen warm aan te kleden voor de stoet.
U bent van harte uitgenodigd om mee te genieten van onze kleurrijke
carnavalsstoet op straat en op de speelplaats! (bij zeer slecht weer gaat de
stoet niet uit en zorgen wij voor een alternatief in de klassen)

Mogen wij vragen om als ouders niet in of naast de stoet mee te lopen, maar de
stoet van aan de straatkant te bekijken. Zo kunnen wij een optimale veiligheid
en carnavalpret van alle kinderen garanderen!

Kom op tegen pesten

Van 14 februari tot en met 21 februari is het de Vlaamse Week tegen Pesten.
Ook dit schooljaar doen wij weer mee met de actie van Ketnet. Deze actie wordt
gelanceerd op 2 februari tijdens de uitzending van Kingsize Live, maar de kinderen
krijgen alvast de uitleg van ‘Stip it’. Verder zijn de leerlingen van het schoolparlement
ook bezig met ‘een geheime missie’ rond dit thema.

Op vrijdag 21 februari doen we de Move tegen pesten met de hele school (bij
afsluiting van het free podium)
00:00

Inzamelingen
Wij blijven batterijen en inktpatronen (grootte van een vuist) inzamelen. Met de
behaalde punten willen we verder sparen voor schoolmateriaal.

Oudercontacten en ziekte leerkrachten
Groep 7 :
Juf Amaryllis zal afwezig zijn tot aan de krokusvakantie. Zij zal vervangen worden door
juf Katrien die in co-teaching met een aantal vaste personeelsleden de zorg voor de klas
zal overnemen.

Zo zorgen wij voor continuïteit van de genomen maatregelen en de leerstof in deze klas.
De oudercontacten van de lagere school gaan door op 17 en 18 februari.
Daar juf Amaryllis dan afwezig is, zullen deze oudercontacten (enkel voor groep 7)
verplaatst worden naar 9 en 10 maart (zelfde dag ouderavond ridderklas).
Indien ouders van groep 7 toch nog iets wensen te bespreken in verband met hun kind of
vragen hebben, kunnen zij contact opnemen met de directie.

Turnen:
Juf Ine zal afwezig zijn tot einde van het schooljaar. We wensen haar veel beterschap
en rust. Meester Gianni zal haar taak tot dan verderzetten.
Juf Astrid, die zorgt voor extra ondersteuning in de klassen zal nog een tijdje afwezig
zijn wegens ziekte en haar vervangster juf Margot zorgt verder voor haar vervanging.
Juf Marie-Jeanne is weer terug van de partij in groep 2 vanaf 4 februari.

Varia


Om in de agenda te noteren: Restaurantdag: zaterdag 14 maart 2020 tussen 17
uur en 20 uur en zondag 15 maart 2020 tussen 11 uur en 14 uur (uitnodiging volgt)



koekjesverkoop ten voordele van de bosklas:
Wij willen iedereen danken voor de bijdrage aan de koekjesverkoop. Dit was een
groot succes.



Er zijn meldingen van klierkoorts en allerhande soorten griep.
Bij twijfel, raadpleeg steeds uw huisdokter.
Ook zijn er nog steeds meldingen van luizen. We willen nogmaals vragen (indien
nog niet gebeurd) een plastieken zak mee te geven naar school om mutsen, sjaals,
… in te stoppen. Gelieve ook het hoofd van uw kind regelmatig na te kijken.
Meer info: https://www.klasse.be/3517/luizen-uitroeien-in-8-stappen/



Momenteel werken wij aan een vernieuwd aanbod op de speelplaats en de
speelplaatsafspraken.
Hiervoor zijn wij nog op zoek naar extra materiaal.
Hebt u thuis iets uit de volgende lijst, dat proper en nog bruikbaar is en dat u
kan missen, dan mag u ons dit bezorgen. Alvast dank!
- stukken PVC buis
- restjes van kippengaas
- bezemstelen
- grote pluggen

- kleine plastic ballen voor een ballenbad
- repen stof
- panlatten
- poppenkastpoppen
- autootjes
- tennisballen
- verkleedkleren
- knikkers
- flexibele tuinslag, plastieken darmen
Indien u nog iets heeft waarvan u denkt ik wil het kwijt en misschien kan de
school hier iets mee doen, neem dan gerust contact op met de directie. Alvast
dank namens de kinderen en het team!


kalender
zie bijlage

Vriendelijke groeten
de directie
Christine Hendrickx

het team van De Zonnebloem

