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nieuwsflash 25 juni 
 

Kalender 
 

M 28 Viering groep 3 (zie nieuwsbrief 18/6) 

Groep 9 – diploma-uitreiking (zie nieuwsbrief 18/6) 

D 29 Zonnebloempicknick (zie nieuwsbrief 18/6) 

W 30 Geen school meer voor de kinderen 

 

 

Een schooljaar…  
 

Het is alweer eind juni…. 

Het was een heftig schooljaar, maar ook een schooljaar dat de kinderen niet snel zullen 

vergeten. 

We hebben gelukkig grote besmettingen kunnen buiten houden, dankzij onze harde 

inspanningen op school, de inspanning van de kinderen; maar ook dankzij de inspanningen van 

de ouders en grootouders. 

We hebben jullie echter in onze school gemist. 

 

Hopelijk kan 2021-2022 weer heel normaal verlopen. 

 

We willen iedereen die dit schooljaar tot een topjaar maakte hartelijk danken: 

 de ouders  

 het team van De Zonnebloem   

 de gemeente 

 de mensen van de ondersteunende diensten uit de 

Kinderkosmos en KSD 

 de mensen van de schoolraad en de Vriendenkring 

 Karel Hadermann 

 alle helpende handen en denkende hoofden… 

 

Een welgemeende en oprechte dank aan iedereen die 

zijn/haar pluim(pje) heeft bijgedragen om van dit 

voorbije schooljaar weer een pracht van een jaar te 

maken! 

 

Zonder jullie was het niet gelukt! 

Samen stonden we sterk! 



 

Ondanks de vele obstakels van corona, werd er hard gewerkt bij kinderen en team.   

 

 Wij werkten aan onze muzotheek.   

Dankzij de vele donaties, de supergoede koekenverkoop hebben we dit kunnen 

verwezenlijken.  Ook onze schoolvisie werd zichtbaar gemaakt in de klassen en op de 

speelplaats. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ook onze speelplaats kreeg heel wat nieuw materiaal en kleur.  Dank aan de papa van 

Aiko om de alles af te schuren en een eerste grondlaag te leggen en aan de mama 

van Milo om het huisje in mekaar te steken.  We legden een tuintje aan en er kwam 

meer groen op de speelplaats.   

   
 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Onze school kleurde rood op verschillende momenten dit schooljaar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 We hielden een kerstspel,  

 gingen toch nog op schoolreis,  

 we speelden en leerden,  

 lachten, maakten plezier en hadden verdriet,  

 we dansten en wandelden,  



 

 De Sint kwam digitaal op bezoek, maar de Pieten kwamen toch even langs op 

afstand.   

 Ook de paashaas en de paaskip kwamen op bezoek 

 Onze gevel werd opgeknapt. 

 De gemeente startte met generatie rookvrij. 

 We namen afscheid van juf Nadine, juf Nicole en E.H. Sterckx, die altijd een 

beetje aan onze school zullen verbonden blijven. 

 Vergaderingen en oudercontacten waren allemaal digitaal. 

 Er was sneeuw, regel, hagel en ijs, maar er was ook heel veel zon en warmte. 

 We verkleedden ons en deden een project waarbij we in de tijd konden reizen. 

 De Vriendenkring deed een ontbijt, een restaurantdag en een pizzaverkoop en ze 

verkochten ook nog kerstrozen en pralines. 

 

We deden zoveel….. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Dank je wel allemaal! 

2020-2021  

was een geweldig jaar! 
 

 

 



 

Proficiat 
 

Zoals elk jaar zijn we weer fier op al onze leerlingen voor de behaalde resultaten, maar 

vooral op de geleverde inspanningen! 

Heel speciaal een dikke proficiat voor de leerlingen van groep 9 met het behalen van hun 

getuigschrift. 

 

Wij zijn er van overtuigd dat de leerlingen die onze school verlaten met een boekentas vol 

kennis, wijsheid en sociale vaardigheden naar de middelbare school kunnen vertrekken. 

Wij wensen hen allen veel succes in hun verdere schoolcarrière! 

 

 David Badiu 

 Line Baeken 

 Wouter Baerts 

 Margaux Cornu 

 Sander Dirckx  

 Thiemo Heusdens 

 Seppe Jacobs 

 Kira Knipping 

 Yaro Nickmans 

 Jeanne Peeters 

 LEnthel Pieck 

 Jonas Ramon 

 Maarten Roelandts 

 Daimy Ruelens 

 Evelina Saprikin 

 Ditte Seré 

 Kobe Snoeks 

 Dieuwke Stroobants 

 Chelsey Van Bets 

 Juliette Van der Velpen 

 Emilie Vanwinkel 

 Margot Verkoeyen 

 

 
 

Ook proficiat aan alle andere kinderen voor hun harde werk het hele schooljaar. 

  



 

Schooljaar 2021-2022 
 

Het team: 
 

Directie 

 

Christine Hendrickx 

 

Verdeling van de groepen 

 

Kleuterschool           

 

 Groep 1  

Nathalie Leyssens 

 

 Groep 2  

Marie – Jeanne Meeus 

 

 Groep 3   

Sonia Smets 

 

 ondersteuning in de kleuterschool 

Sarah Pluymers (kinderverzorgster)  

Christel Christiaens (mobiele en ondersteunende juf) 

 

 

Lagere school           

 

 Groep 4  

Sofie Maris  

extra ondersteuning: Antje Hadermann 

 

 Groep 5  

Nathalie Chantrain 

extra ondersteuning: Liese Govaerts 

 

 Groep 6           

Hans Cools 

extra ondersteuning: Liese Govaerts 

 

 Groep 7  

Amaryllis Eyletten  

extra ondersteuning: Liese Govaerts 

 

 Groep 8  

Elke Nys     

extra ondersteuning: Liese Govaerts 

 



 

 Groep 9  

Jella Swinnen 

extra ondersteuning: Liese Govaerts 
 

 

Andere vaste activiteiten, vakantie, verlof en pedagogische studiedagen 
 

zie kalender in bijlage 

 

 

Voor de ouders van nieuwe Zonnebloemers 
 

U kan kennis maken met De Zonnebloem via onze website www.vbw-zonnebloem.be en de 

klasblogs 

 

Voor nog meer info mag u steeds contact opnemen  

 school: 016 / 77 72 67 

 directiewaanrode@gmail.com 

 Hendrickx Christine: 016 / 82 09 90 of  0460 95 61 63 

 

We willen graag de nieuwe kinderen laten kennismaken met de juf en hun klas op donderdag 

26 augustus 2021. 

Gelieve hiervoor even te bellen of te mailen zodat we een afspraak kunnen maken. 

 

 
 

Kiekeboe 
 

Zoals reeds gemeld in de vorige brieven zal vanaf september de opvang tussen 8 uur en 

8.30 uur gebeuren door de Kiekeboe (georganiseerd door de gemeente) 

De ingang zal via de ingang aan de parking zijn, praktische afspraken komen er half 

augustus wanneer de ganse verhuis gebeurd is en we alles goed op een rijtje hebben. 

Maar we houden jullie op de hoogte.   

Mogen wij vragen om de kinderen alvast in te schrijven bij de gemeente.   

Het inschrijvingsdocument zit in bijlage en mag teruggestuurd worden naar:  

gigi.heusdens@gmail.com 

http://www.vbw-zonnebloem.be/
mailto:gigi.heusdens@gmail.com


 

Ook de tariefverduidelijking staat hierin beschreven.  Deze prijzen zijn gericht naar de 

officiële tarieven van kind en gezin. 

De kinderen krijgen een koekje en een drankje tot 5 minuten voor de overdracht van de 

kinderen aan de school. 

We vermelden er wel nog bij dat je bij inschrijving van meerdere kinderen uit het gezin 

25% korting krijgt en dat dit ook fiscaal kan ingebracht worden tot 45%.  

 
 

Engagement Guinee 
 

Vanaf volgend schooljaar zullen we een engagement aangaan met ‘projekt Misside’ in 

Guinee-Telimele.   De bedoeling is ook om een uitwisseling op te starten van kaartjes, mails, 

bieven tussen onze kinderen en de kinderen van het schooltje dat we ginds gaan steunen.    

We gaan hier het hele schooljaar rond werken en zullen een actie doen om geld in het 

laatje te krijgen voor dit project en kunnen de groei ook volgen die er op gang komt door 

onze steun. 

Het zal ook een vast item worden in de klassen, blogs, nieuwsbrieven, … 

Wij kijken er echt naar uit om dit op te starten samen met Anse, de mama van Fatoumata, 

en hopen op jullie steun. 

Meer info komt er in de loop van het volgende schooljaar, maar je kan alvast kijken op: 

https://www.facebook.com/projekt.misside of in de bijgevoegde brief. 

 

 

Zwemmen 
 

Daar we de voorbije maanden niet houden gaan zwemmen, willen we toch vragen dat jullie 

met de kinderen (in de mate van het mogelijke) toch een paar keer zelf naar het zwembad 

gaan. 

Zo kunnen de kinderen er weer wat inkomen en kunnen we in september (hopelijk) de draad 

weer oppikken. 

 

 

Varia 
 

 Uitnodiging  

infoavonden september 2021 

zie bijlage (onder voorbehoud dat er geen nieuwe coronamaatregelen moeten 

getroffen worden) 

 
 Boekentassen 

Koop je voor het volgend schooljaar een nieuwe boekentas, je oude boekentas is 

welkom bij ons en zal gedoneerd worden aan de voedselbanken. 
 

 

  

https://www.facebook.com/projekt.misside


 

 We hopen dat het voor iedereen lukt een account aan te maken op smartschool. 

Indien er toch problemen moesten zijn, mail naar: groep6waanrode@gmail.com. 

 

 Wij zoeken nog: 

o Voor ons project met Guinee hebben wij veel zonnebloemzaadjes nodig en 

kleine bloempotjes. 

Heb je thuis zonnebloemen staan en zijn deze uitgebloemd, willen jullie deze 

dan op een droog plekje bewaren tot september.  Je mag ze dan meegeven 

naar school. 

 

 Niet vergeten: laatste weekend! 

 

  

 

 

 

 

 

 

 Vakantietip: In bijlage de info van Curieus Kortenaken en Oehoe 

 

 Woensdagavond komt er een laatste nieuwsbrief met heel wat verrassingen….  

 

 

Vriendelijke groeten 

de directie het team van De Zonnebloem 

Christine Hendrickx          

mailto:groep6waanrode@gmail.com

