
 

Vrije Basisschool                                                             

De Zonnebloem                                                         

Oude Diestsestraat 4  

3473 Waanrode  

tel. 016/77 72 67 

e-mail: directiewaanrode@gmail.com                                                 

 

nieuwsflash 2 april 
 

 

Na de paasvakantie 
 

Van zodra we meer nieuws hebben over de situatie na de vakantie, laten wij dit zo snel 

mogelijk weten. 

 

Muzische vorming 
 

We zetten momenteel heel erg in op muzische vorming (meer verschillende werkvormen, 

kennismaking met nieuwe domeinen, uitstappen plannen naar de toekomst toe, …) 

Wekelijks stuurt Karel sinds een aantal schooljaren filmpjes door die wij met de kinderen 

in de klas bekijken.  Vorig jaar tijdens de lockdown stuurden we deze ook naar jullie door 

om samen met de kinderen te bekijken.  Wij hebben besloten dit vanaf nu ook terug te 

delen met jullie als ouders.   

Het filmpje van deze week is: 

Jeans Paintings by Ian Berry | Creating Art with Old Denim Jeans | Euromaxx - YouTube : 

je kan oude jeansbroeken bij de vodden gooien of je kan er onvoorstelbaar mooie 

kunstwerken mee maken zoals Ian Berry. 

 

Juf Nadine 
 

Deze week kregen we het droevige nieuws dat juf Nadine overleden is.  Juf Nadine 

was jarenlang onderwijzeres in onze school.  Zij was de juf van het eerste 

leerjaar en leerde heel wat kinderen in Waanrode lezen.   

Zij was een fijne collega en een heel lieve juf voor alle kinderen die bij haar 

in de klas zaten.   

Via deze weg willen we de familie, de vrienden en de collega’s onze oprechte 

deelneming aanbieden.   

Juf Nadine, wij gaan je missen, maar in ons hart blijf je nog bij ons. 

U kan uw medeleven aan de familie digitaal betuigen via deze link. 
 

 
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DkwYQsgBnuE
https://hansenbvba.be/overlijdens/31-maart-2021-nadine-vannerom/?comments


 

Varia 
 

- Nieuwe leden van de schoolraad 

Vanaf 1 mei wordt de schoolraad opnieuw samengesteld voor de komende 

4 jaar. 

Volgende personen zetelen in de nieuwe schoolraad 

Voorzitter: Eddy Renard 

Secretaris: Sofie Maris 

Leerkrachten: Sofie Maris, Sonia Smets, Christel Christiaens 

Ouderraad: Marijke Van Hoofstat, An Hoobergs, Kelly Cuyoers 

Lokale gemeenschap: Mia Costermans, Eddy Renard, Omer Roosen 

Afgevaardigden schoolbestuur: Karel Hadermann, Hilde Lemmens 

Directie: Christine Hendrickx 

 

- Niet vergeten: inschrijving Smulparty voor 19 april via deze link.  De 

opbrengst zal zeker geïnvesteerd worden in onze school. 

 

- Via deze weg wil ik ook het team hartelijk danken voor het vele werk wat 

de voorbije week werd verzet en de vele uurtjes overleg.  De resultaten 

van het werk van deze week zal in de loop van de volgende maanden reeds 

te zoen zijn in onze school.   U hoort hierover later meer. 

 

- Langs het baantje hebben we met ons team boodschappen gehangen voor 

onze kinderen.  Kom gerust een kijkje nemen. 

 

 

 

 
Vriendelijke groeten 

de directie het team van De Zonnebloem 

Christine Hendrickx                         

https://www.devriendenkringwaanrode.be/bestellen.php?id=15

