Vrije Basisschool
De Zonnebloem
Oude Diestsestraat 4
3473 Waanrode
tel. 016/77 72 67
e-mail: directiewaanrode@gmail.com
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12.00-12.30: middagsport voor de kinderen van groep 5 (op vrijwillige basis) in het
kader van het onderzoek van de KUL
9.30 – 12.00: Groep 1 – 3: naar het Warandepark in Diest
Vm: groep 8 – vaccinaties op school
Groep 3 – zwemmen
Dag van de jeugdbeweging: alle kinderen die bij een jeugdbeweging zijn mogen hun
uniform aandoen om naar school te komen.

Niet vergeten:
-

Pizzaverkoop zie
https://www.devriendenkringwaanrode.be/activiteit.php?id=11
Bestellen kan nog tot zondag 18 oktober!!!!

Grootoudersfeest
Lieve grootouders,
Het is een raar jaar….
Het liefst van al zouden we jullie willen uitnodigen om samen
met ons jullie feest te vieren, maar dat kan nu even niet.
Maar wij zijn jullie niet vergeten. We oefenden een
dansje en knutselden ook iets voor jullie.
De ouders van onze lieve kapoenen zullen jullie dit
bezorgen.
Dank voor alles wat jullie voor onze kinderen doen!
Beste ouders,
- Maandag krijgt u de filmpjes voor de grootouders.

-

We willen er wel de nadruk op leggen dat het niet toegelaten is om deze te
delen via de sociale media omwille van de wet op de privacy!
De kinderen knutselden ook een geschenkje voor de grootouders.

Oudercontacten
De oudercontacten zullen zowel voor de kleuterschool als voor de lagere school
doorgaan op 16 en 17 november 2020. Omwille van corona zullen deze echter
virtueel moeten doorgaan.
We hebben ervoor gekozen deze te doen via praatbox. U zal hiervoor spoedig de
week een brief meekrijgen om een moment in te vullen dat voor u past.
Omwille van het feit dat dit virtueel is, zijn we ook verplicht ons te houden aan
de begin- en einduren zodat de leerkracht de kans krijgt om van het ene gesprek
naar het andere vlot over te gaan.
Indien u dit niet zou lukken via praatbox stellen wij voor dit (bij wijze van
uitzondering) telefonisch te doen. U kan dit ook aanduiden op de brief.
Onze excuses voor het ongemak, maar zo hopen wij alle ouders toch terug te
kunnen bereiken.

Vriendelijke groeten
de directie
Christine Hendrickx

het team van De Zonnebloem

