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nieuwsflash 13 mei 
 

Kalender 
 

 

Meldingen/vragen 
 

• Niet vergeten: bestelling turngerief (voor de kinderen van groep 3 en de lagere 

school) 

 

• Dit weekend doen er een aantal kinderen van onze school hun vormsel.  Verder 

zijn er ook een aantal kinderen die in de loop van de komende weken of voorbije 

weken een lentefeest houden.  Wij willen hen allemaal van harte feliciteren en 

wensen hen een fantastische dag! 

 
• Wij zijn op zoek naar een paar buggy’s om kleuters indien nodig in te vervoeren 

bij een uitstap.  Moest je er eentje hebben, deze is altijd welkom.  (liefst met 

een riempje) 

 

• Mogen wij vragen afwezigheden of besmettingen van kinderen altijd naar de 

leerkracht en de directie te sturen, zo zijn beiden dadelijk op de hoogte.  

  



 

• Nieuwe fietsen en steps: 

In het kader van het dokter Mobi-project van de provincie en door een 

financiële bijdrage van de ouderraad ‘De Vriendenkring’ hebben wij een hele 

hoop nieuwe fietsjes en steps gekregen en betonverf om de speelplaats terug op 

te fleuren.  Dank u ook aan Mario (de papa van Aiko) om dit deels mee te 

sponsoren.   

De speelplaats zal geschilderd worden in de grote vakantie door de 

leerkrachten.  De fietsen en  steps worden nog voorzien van een leeftijdslabel 

en kunnen daarna in gebruik worden genomen.  Dit voorzien we op zeer korte 

termijn.  We hebben gedacht aan rollend materiaal voor alle leeftijden, dus ook 

voor de kinderen van de lagere school die al lang vragende partij waren hiervoor. 

In de loop van volgende week komen er zelfs nog een paar bij. 

Dank je wel aan: 

- Provincie Vlaams-Brabant 

- Ouderraad De Vriendenkring 

- Estilismo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Filmpje van de week 
 

 

Thanos VS Iron Man - End Game FLIPBOOK - DP ART DRAWING - YouTube : in een 

ouderwets getekende tekenfilm (nu gebeurt er veel met computers) betekende één 

beweging 24 tekeningen.  Dat is ook wat er bij het maken van een ‘flipboek’ gebeurd.  Je 

moet 1. al een fantastisch tekenaar zijn en 2. zeer veel geduld hebben om dit te 

kunnen.  Er zijn 1400 tekeningen voor gemaakt.  737 uren intensief werk om uiteindelijk 

‘slechts’ een minuut ‘film’ te verkrijgen.  Maar het resultaat is fantastisch. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-mM4DJ3JyRY
https://www.youtube.com/watch?v=-mM4DJ3JyRY


 

 

 

 

 

 

 

 

Met vriendelijke groet  

De Directies      het team van De Zonnebloem  

Christine Hendrickx en Nathalie Chantrain (a.i.) 


