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tel. 016/77 72 67
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Pinkstermaandag geen school!!!!
LS -zwemmen
KS – schoolreis Fun Land
Viering in de grot
Bib – inleveren (alle bibboeken moeten terug op school zijn tegen dan)
Groep 2: Schoolreis Speelboerderij Ravot in Glabbeek

Nieuwe manier van communicatie
We zijn volop bezig met de overstap naar een nieuw online
leerlingenvolgsysteem: Smartschool.
In de loop van de maand juni zullen jullie een brief meekrijgen met een gebruikersnaam en
wachtwoord.
Eens ingelogd zal jullie gevraagd worden meteen het wachtwoord te wijzigen.
Jullie kunnen dan al eens rondkijken op de site, en de klasleerkracht zal jullie als test een
bericht sturen. Vanaf volgend jaar zal alle communicatie via Smartschool gebeuren en
worden er geen mails meer verstuurd.
Nieuwsbrieven, klasbrieven en klasinfo worden vanaf september op die manier verstuurd
maar in de maand juni zullen deze ook al bij wijze van test op smartschool geplaatst
worden.
Hierbij de link: https://dezonnebloemwaanrode.smartschool.be/
Smartschool is ook beschikbaar als een gratis app voor de gsm. Als u meerdere kinderen
bij ons op school hebt (of op andere scholen die ook Smartschool gebruiken), kun je op de
app gemakkelijk schakelen tussen de verschillende kinderen.
Belangrijk om te melden is dat zowel moeder als vader een aparte login krijgen. Voor
kinderen van gescheiden ouders bezorgen we deze brieven per post.
Dit geldt niet voor de leerlingen van groep 9, waarvoor we geen login klaarzetten
(aangezien ze over enkele weken onze school verlaten).
Mogen wij u vragen om, nadat u de brief heeft ontvangen met de logins, deze zo snel
mogelijk te activeren zodat wij verder kunnen met het uitrollen van ons systeem. Alvast
hartelijk dank!

Hulp nodig i.v.m. Smartschool? Stuur een mailtje
naar directiewaanrode@gmail.com of groep6waanrode@gmail.com !

Varia






Kalender juni (zie bijlage)
Wij zoeken: oude cd’s of cd-roms om een muzisch projectje mee te doen.
Gevonden voorwerpen:
Wij hebben heel veel gevonden voorwerpen deze kan je bekijken via deze link.
Heb je iets herkend, stuur dit dan naar directiewaanrode@gmail.com met daarbij
het nummer van het doosje.
Niet vergeten:
o bestelling vakantieboeken
o bestelling turngerief

Vriendelijke groeten
de directie
Christine Hendrickx

het team van De Zonnebloem

