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LS – zwemmen
Iedereen: rode kleren aan en/of kerstmuts

viering
ICT: 6, 5, 4
Kijkmoment instappers 4/1/21
Kerstfeestje in de klassen

Juf Nicole
Deze week kregen we het droevige nieuws dat juf Nicole
overleden is. Juf Nicole was jarenlang kleuterjuf in onze
school. Zij was de juf van de tweede kleuterklas en deed dit
met hart en ziel.
Zij was een fijne collega en een heel lieve juf voor alle
kinderen die bij haar in de klas zaten.
We wisten dat juf Nicole ziek was, maar haar heengaan
kwam toch wel plots. Via deze weg willen we de familie, de
vrienden en de collega’s onze oprechte deelneming
aanbieden.
Juf Nicole, wij gaan je missen, maar in ons hart blijf je nog bij ons.
U kan uw medeleven aan de familie digitaal betuigen via onderstaande link:

https://hansenbvba.be/overlijdens/6-december-2020-nicole-vandijk/?comments

Kerstviering
-

Herinnering: Zoals elk jaar mogen de kinderen
mekaar wel een cadeautje geven. Maar omwille van
de coronamaatregelen moet dit pakje ten laatste
11 december op school aanwezig zijn zodat dit
volledig “coronaproof” kan worden uitgedeeld.
Prijs van het pakje: 5 euro.

-

Rode kleren en/of kerstmuts op maandag 14
december en dat mag natuurlijk ook op 18
december.

Muzotheek
We hebben het afgelopen schooljaar het ontwikkelveld muzische ontwikkeling in
ons leerplan verkend en ook dit schooljaar werken we hier nog aan verder: dans,
muziek, drama en beeld. Ook mediakundige ontwikkeling kwam aan bod.
We hebben ook al heel wat in onze klassen uitgeprobeerd om onze lessen zo
boeiend , leerrijk en gevarieerd mogelijk te maken .
Hierbij zijn we op gestuit op het gebrek aan 'muzo-materialen' die
noodzakelijk zijn om een krachtige leeromgeving uit te bouwen. In
de toekomst willen we op onze school een muzotheek uitbouwen .
Zo kwamen we op het idee om eens te bevragen wat ouders aan
materialen hebben en eventueel kunnen schenken aan de school vb.
een xylofoon of een trom die niet meer gebruikt wordt en nog
intact is …
Het is niet de bedoeling dat ouders iets kopen om aan de school te schenken of dat
er kapotte dingen meegebracht worden.
In eerste instantie willen we bevragen wat je kan schenken.
We lijsten dit op en verwittigen jullie later wanneer je de materialen mag
meebrengen en waar ze ingezameld worden. Dus nu nog niets meegeven aub.
Hierbij vind je een lijstje van materialen. Je kan aankruisen wat je kan missen en
hierbij schrijf je ook het aantal. (vb. triangel 2x)
Mogen wij vragen om deze ingevulde vragenlijst (zie bijlage) weer mee
te geven voor de kerstvakantie?
Wij hopen op een positieve respons en danken jullie voor de
medewerking.

Kiekeboe



Sluitingsdagen Kiekeboe 2021 in bijlage
Inschrijven wanneer je kind naar de Kiekeboe gaat voor schoolvrije dagen en
tijdens vakanties kan enkel nog via http://www.i-school.be/login
Er zullen dus geen aparte documenten voor inschrijving meer meegegeven
worden via de school.
Kinderen die regelmatig gebruik maken van de Kiekeboe hebben hiervoor een
handleiding en toegangscodes ontvangen.
Indien je nog vragen hebt, kan je steeds contact opnemen met Gigi
Heusdens.

Varia


Deze week zal ook de factuur met de kinderen meegaan voor de periode van
september t.e.m. december.



De nieuwsbrief zal volgende week ook op donderdag al mee naar huis gaan
zodat deze nog iedereen tijdig bereikt.

Vriendelijke groeten
de directie
Christine Hendrickx

het team van De Zonnebloem

