
 

Vrije Basisschool                                                             

De Zonnebloem                                                         

Oude Diestsestraat 4  

3473 Waanrode  

tel. 016/77 72 67 

e-mail: directiewaanrode@gmail.com                                                 
 

nieuwsflash 20 mei 
 

Kalender 
 

M  23  LS – zwemmen  

Schoolreis KS: Tarzan en Jane (brief werd verzonden 18/5)   dus niet 23/6 

zoals verkeerdelijk vermeld werd in de brief 

ICT 7-8-9  

D  24  9.00 – 13.30: groep 4 - klompenmuseum  

W  25  9.00 – 11.35: groep 3 - Balanske  

D  26  Hemelvaart (vrijaf)  

V  27  Brugdag (vrijaf)  

Z  28  14.00 – eerste communie  

 

 

Meldingen/vragen 
 

• Niet vergeten: zaterdag 21 mei schoolfeest.  De kinderen worden verwacht om 

13.30 op de speelplaats. We vragen de ouders door te lopen naar de weide via de 

straatkant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Na het schoolfeest: Bar du Soleil 

 

 

•  

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

school) 

 

• Nog nieuwe fietsen en steps 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

• Grootoudersfeest inschrijvingen: brief werd verzonden 19/5.  Inschrijven kan 

tot vrijdag 3 juni. 

 

• Het ophalen van de kinderen: 

Lieve ouders, 

Wij willen toch nog even de aandacht vestigen op onze in- en uitgang. 

Wij merken dat het ophalen van de kinderen zeer vlot loopt doordat jullie 

binnenkomen via de kleine poort en buitengaan via de grote poort.   

Op die manier kunnen ook de fietsers en de rij ook tijdig vertrekken langs het 

baantje.   

Maar we willen toch echt vragen omwille van de veiligheid en de grote poort geen 

ingang is.  Zo verliezen wij het overzicht. 

Ook willen we vragen om niet te parkeren net voor de grote poort.  Deze ingang 

moet steeds bereikbaar blijven voor de hulpdiensten. 

Wij willen jullie alvast hartelijk danken voor de medewerking.  



 

• Wij zoeken voor het project van 2022-2023 voor de kinderen in groep 1: 

Schelpjes.  Dus: gaat u op vakantie, haal dan zeker het kind in jou naar boven en 

breng heel veel schelpjes mee.  

 

Filmpje van de week 
 

EREN FOUNDING TITAN Saint-Brevin-les-Pins “SERPENT D’OCÉAN” Huang Yong Ping - 

YouTube : aan de monding van de Franse rivier de Loire bij het plaatsje Saint-Brevin-les-

Pins ligt het skelet van een 130 meter lange zeeslang die daar blijkbaar jaren geleden 

gestrand is.  Je moet hier gelukkig niet wakker van liggen want het is ‘maar’ een 

beeld.  Namelijk een aluminium sculptuur van de Chinees-Franse beeldhouwer Huang Yong 

Ping.  Door de werking van de getijden is het beeld afwisselend zichtbaar of onder water 

gedompeld.  Dat maakt het allemaal nog wat mysterieuzer.  In de Chinese horoscoop is de 

slang een symbool van wijsheid.  Wij zijn dan weer bang van slangen of vinden ze minstens 

vies.  Zo krijgt het beeld een dubbele en daardoor boeiende betekenis : het samenvloeien 

van twee culturen in één beeld.  

 

 

 

 

Met vriendelijke groet  

De Directies      het team van De Zonnebloem  

Christine Hendrickx en Nathalie Chantrain (a.i.) 

https://www.youtube.com/watch?v=8DOmQt8itFQ
https://www.youtube.com/watch?v=8DOmQt8itFQ

