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Kalender  
 

M 28 Groep 8-9 – bosklas 

LS – zwemmen 

Groep 6 - middagsport 

19.30: groep 6,7 – ouderavond ridderklas 

D 29 Groep 8-9 – bosklas 

Nm: groep 3+4 – overgangsactiviteit 

W 30 Groep 8-9 – bosklas 

D 31 Groep 8-9 – bosklas 

V 1 Groep 8-9 – bosklas 

Paashaas 
 

 

 

 

Filmpje van de week 
 Kinga Głyk - NEVER HAD THIS MUCH FUN (Wake Me Up Before You Go-Go) - YouTube : 

de basgitaar is een draagbaarder alternatief voor de collosale contrabas.  Immers, hoe 

groter de klankkast hoe lager de klank.  Akoestische (dus niet elektrische) basgitaren zien 

er meestal net zo uit als gewone gitaren maar met een grotere klankkast.  Ze kenden en 

kennen eigenlijk weinig succes.  Vooral omdat ze in een orkest of groep veel te stil zijn.  In 

1951 ontwikkelde het instrumentenbedrijf Fender de eerste elektrische basgitaar (zonder 

klankkast) die meteen omarmd werd door de toen opkomende popmuziek.  Wie met 

elektrische gitaren vertrouwd is weet dat Fender een grote naam is in die wereld.  Leuk 

weetje : de oprichter van het bedrijf - Leo Fender - kon helemaal geen gitaar spelen.  De 

meeste basgitaren hebben net als de contrabas 4 snaren.  Maar er zijn er ook met 5, 6 en 

9 snaren.   Er zijn basgitaren met en  -zoals de contrabas - zonder frets.  Dat zijn de 

opdelingen in de hals van een gitaar.  Onder het motto ‘Er is al genoeg miserie in de wereld’ 

laat ik graag de immer vrolijke Kinga Glyk op jullie los.  Ze is 23 jaar en wordt aanzien als 

de beste Poolse basgitarist. 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hPPwJRWCbHE


 

Verkeersweek 
 

Tijdens de week van 2 tot en met 6 mei werken we een ganse week rond verkeer. 

Hiervoor zoeken we helpers: brief in bijlage. 

 

 

Bosklas 
 

Volg de avonturen van de bosklassers op de zonneblog: http://zonneblog.blogspot.com 

Wij wensen hen alvast een onvergetelijke week toe! 

 

 

Varia 
 

• Juf Christine zal na de paasvakantie haar functie als directeur halftijds terug 

opnemen. Juf Nathalie zal haar halftijds ondersteunen en halftijds groep 5 terug 

onder haar hoede nemen. 

De ouders van groep 5 krijgen hierover nog meer info. 

• Van zaterdag op zondag schakelen we over naar het zomeruur!!! 

 

 

Oproep 
 

Een gezin van onze school staat heel dicht bij het gebeuren in Oekraïne. 

Daarom wordt er in Kortenaken een inzamelactie opgestart. 

Ze proberen een vrachtwagen vol met appels en peren rechtstreeks naar Oekraïne te 

sturen. Via een Belgische landbouwer komt het fruit bij de vluchtelingen terecht. 

Een tweede vrachtwagen willen ze vullen met medisch materiaal: verband, compressen, 

ontsmettingsmiddel, …  

Wie wil helpen of meer info wenst kan steeds contact opnemen met Guido Kimps.  

 

 

 

 

Met vriendelijke groet  

 

De Directie  

Nathalie Chantrain a.i.      het team van De Zonnebloem  

Christine Hendrickx 

http://zonneblog.blogspot.com/

