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Start koekenverkoop ten voordele van onze muzotheek

Viering jarigen

De uitstappen, zwemmen en bib op de kalender van januari zijn onder voorbehoud
van de evolutie van de maatregelen i.v.m. corona.
De kalender van januari in bijlage.

Corona en wat na de vakantie?
Op dit ogenblik weten we nog niet echt hoe het na de vakantie verder zal lopen. Er
komen allerlei nieuwsberichten onze kant op maar we kregen nog geen officiële
melding. Van zodra we dit wel weten, bezorgen wij jullie de nodige informatie.
Wij bezorgen jullie een extra (digitale) nieuwsbrief op het einde van de tweede
week van de kerstvakantie.
We geven wel vandaag of morgen alle werkboeken van de kinderen van de lagere
school mee naar huis zodat jullie deze kunnen inkijken.
Ook de bestelde nieuwjaarsbrieven, kerstboeken, … komen dan mee naar huis.

School zoekt kind…
Indien u kinderen kent die tijdens het schooljaar 2021 - 2022 de leeftijd van 2,5
jaar bereiken en naar school mogen komen … wijs ze de weg
naar “De Zonnebloem” door hen de bijlage school zoekt kind te
bezorgen of geef ons een seintje. Wij verwelkomen de
kinderen graag in gloednieuwe klaslokalen. Ook als dit reeds
broers of zusjes zijn, vragen wij aan de ouders om zelf contact
op te nemen.
Alvast bedankt voor de medewerking!
Ook kinderen die verhuizen naar Waanrode of omstreken en die op zoek zijn naar
een schooltje zijn van harte welkom!

Varia
•

Vakantietip die we doorgestuurd kregen van een ouder:
https://www.tienen.be/kabouterzoektocht
Van zaterdag 12 december '20 t/m zondag 3 januari '21 kan je in de
binnenstad van Tienen de Wintermagieroute volgen, langs mooie
raamtekeningen, creatieve LEGO-etalages en sfeervol ingerichte
kerstplekjes met magische luisterverhalen.

•

In bijlage ook de oogst gevonden voorwerpen van deze week.

Een cadeautje voor jullie allemaal…
link naar verrassing 1:
Omwille van een klein beestje dat onze samenleving enorm beïnvloedt, konden we
dit jaar jullie geen viering en kerstspel aanbieden, maar we hebben dit wel met de
kinderen op school gedaan en opgenomen. Graag willen wij bij ieder van jullie een
beetje Kerst binnenbrengen in de vele huiskamers.
We hebben het wel in 3 stukjes moeten verdelen want anders konden we het jullie
niet bezorgen.
Via deze weg een ‘dank-je-wel’ voor juf Sonia en juf Christel en alle kleuters van
groep 3 voor dit sfeerrijk kerstspel.
Het kerstspel van groep 3 voor jullie allemaal, geniet ervan!
Deel 1: https://we.tl/t-9GNLRTpoAN
Deel 2: https://we.tl/t-khmp76Q2K9
Deel 3: https://we.tl/t-r0xdrixoyx

link naar verrassing 2:
Om de kerstsfeer nog een beetje extra te brengen ook volgende link. Het is een
kerstboodschap van alle kinderen van onze school.
Link: https://we.tl/t-FPmaGnsAxi
Opgepast: De linken blijven maar een aantal dagen actief, je moet ze dus snel
downloaden.

Wij wensen jullie alvast
hele fijne feestdagen,
een zalige Kerst
en
een heel gelukkig 2021!

Vriendelijke groeten
de directie
Christine Hendrickx

het team van De Zonnebloem

