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 Corona 

 

Woensdag is er een overleg geweest in verband met de maatregelen binnen het 

onderwijs.  Vanuit dit overleg zijn er voorstellen gedaan die zullen voorgelegd 

worden aan de veiligheidsraad van vrijdag.  Indien er echt iets zou veranderen dan 

hoort u dit zeer snel en komt er nog een extra nieuwsbrief. 

 

Voor de basisscholen zou er niets veranderen. 

Wel moeten we blijven hameren op de maatregelen. 

Het is echt belangrijk om de afspraken die reeds verschillende malen in de brieven 

stonden op te volgen. 

 

Indien er een besmetting zou komen, bestaat de mogelijkheid dat gevraagd wordt 

aan de kinderen van groep 8 en 9 om een mondmasker te dragen. 

We willen dan ook vragen ervoor te zorgen dat deze kinderen steeds een proper 

mondmasker bij zich hebben en dat dit ook dagelijks gewassen wordt op 60° 

wanneer het gedragen geweest is. 

 

Wanneer je kind ziek is of symptomen heeft, vragen wij u om dadelijk uw 

huisdokter te contacteren.   

Gelieve steeds de directie te contacteren bij een geval van 

ziekte, testing, quarantaine of besmetting 

op volgend mailadres of telefoonnummer: 

Christine Hendrickx: 

directiewaanrode@gmail.com 

0460 / 95 61 63 

mailto:directiewaanrode@gmail.com


 

Laat alstublieft geen kostbare tijd verloren gaan door dit eerst aan de 

klasleerkracht te melden.  De directie moet hiervoor steeds de correcte 

stappen zetten. 

 

 

 Varia 

 

• Het rapport van 11 februari wordt verplaatst naar vrijdag 5 februari. 

 

• Kalender februari in bijlage 

 

• Er zijn meldingen van water/windpokken in de lagere school. 

Indien u eventuele bezorgdheden heeft, neem dan contact op met uw 

huisdokter. 

Meer informatie vindt u op:  

https://www.kindengezin.be/gezondheid-en-vaccineren/ziek/windpokken 

 

• Vooruitzicht op 2021-2022 

 

 

▪ Verlofdagen:  

• 11/10/21  

• 31/1/22  

 

 

▪ Bosklas 28/3-1/4/22 

 

 

▪ Ridderklas: 28-29/4/22 

 

 

▪ Eerste communie: 28/5/22 

 

 

▪ Vormsel: 15/5/22 
 

 

  

https://www.kindengezin.be/gezondheid-en-vaccineren/ziek/windpokken


 

Project ‘De teletijdmachine’ 

 

Onze kinderen zullen van 26 januari tot en met 5 februari met ‘de teletijdmachine’ 

een reis maken door de tijd. 

 

 
groep 1 en 2 maken een sprong naar de tijd van de ridders en de prinsessen. 

  

groep 1: 

• Leren om terug te gaan in de tijd 

• Leuke verhaaltjes beluisteren 

• Een ridder of een prinses knutselen 

• Een kasteel maken 

• Dansen op het liedje van koning Samson 

• Klederdracht bekijken 

 

 groep 2:  

• Van ons “hemeltje” maken we een kasteel met kantelen 

• Andere muzische activiteiten zijn bv:  

o spelen met een lied: Ik ben een ridder met een paard 

o kronen, punthoeden, zwaarden en schilden maken/versieren 

o dansje: Kleine Jan wil dansen 

o fundels: Ridder Rikki; rollenspel 

• Denkactiviteiten:  

o matrix van schilden 

o tellen 

o rangschikken van ridders 

o vormen leren kennen in een kasteel 

• Taalactiviteiten: verhaaltjes:  

o De ridderprinses; Ridder Roe 

o Woensdag is het ridderdag 

o rijmoefening kleur-ridders 

 

 

  



 

Groep 3 gaat naar de tijd van de Indianen. 

De kinderen maken kennis met hun band met de natuur. 

Ze bekijken en bespreken  

• het uiterlijk 

• hoe ze wonen 

• hun bezigheden 

• hun band met de dieren 

• de rituelen en gewoontes 

• het voedsel 

• de communicatie 

• de vijanden 

• hun wapens 

• vervoer 

• en we vieren een echt indianenfeest 

Ze leren hoe indianen tegenwoordig leven en hoe het vroeger was.   

 

De kinderen van groep 4 en 5 reizen naar de toekomst. 

Zij bekijken: 

• Hoe communiceren we? 

• Hoe verplaatsen we ons? 

(Auto/fiets/vliegtuig/trein van de toekomst) 

• Hoe brengen we onze tijd door? (pretpark van 

de toekomst/reizen naar een andere 

planeet/speelgoed/ruimtemannetje 

• Hoe zien we eruit? (kleding/bril van de 

toekomst/...) 

• Het huis van de toekomst bouwen 

• We maken een raket 

• ICT zit er ook in verwerkt 

 

Groep 6 en 7 maken de stap naar ‘het Oude Egypte’.  

De thema's die aan bod komen:  

• Het land Egypte 

• Kunst 

• De goden 

• De farao 

• Leven na de dood (mummificeren) 

• Hiërogliefen (+papyrus) 

• Dieren 

• Bouwwerken zoals de piramides en de sfinx.  

• Een Egyptische dans doen 

• Een Egyptische maaltijd.  

 



 

Groep 8 en groep 9 gaan op onderzoekende en muzische tijdreis doorheen de hele 

geschiedenis.   

Op basis van fragmenten uit films en videospelletjes gaan ze  

• op jacht naar mammoeten 

• leren ze over het leven in de oudheid 

• of gaan ze op bezoek in het Oude Griekenland en het Oude Egypte.   

Ze dansen als  

• een farao  

• als Zorba de Griek  

• of bekijken burchten en kastelen uit de Middeleeuwen als echte 

prinsen of prinsessen.  

Verder  

• onderzoeken ze verschillende uitvindingen uit de Nieuwe Tijd 

• interviewen en portretteren belangrijke personen uit de Nieuwste 

Tijd 

• om dan daarna helemaal voldaan terug in onze Eigen Tijd aan te 

komen.  

 

Wij wensen alle kinderen en leerkrachten een veilige reis en een heel fijn project. 

Hou zeker de blogs in de gaten voor de sfeerbeelden. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vriendelijke groeten 

de directie    het team van De Zonnebloem 

Christine Hendrickx                         


