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nieuwsflash 15 oktober 
 

Kalender 
M 18 Stemmen Kindergemeenteraad en parlement 

Vm: groep 1,2,3 – naar het bos in Tielt-Winge  (zie klasbrieven en intradesk) 

D 19 9.30: groep 3 – Waar is dat feestje (Zoutleeuw Het Vinne)  (zie klasbrief en 

intradesk) 

W 20 9.00-12.00: Iedereen - pedagogische studiedag   ! geen school voor de kinderen 

D 21 Bib 

9.30: groep 6+7 – Speuren naar Vatum (Citadel Diest)  (zie klasbrief en 

intradesk) 

V 22 groep 3 – Zwemmen 

Dag van de jeugdbeweging  (De kinderen mogen naar school komen in hun 

uniform). 

10.20-14.30: groep 9 – techniekklas en kookklas in KSD  (zie klasbrief en 

intradesk) 
 

Filmpje van de week 
 

2021 07 Ian Berry Art in Denim - YouTube : de vaakst gebruikte materialen om 

schilderijen en andere kunstwerken te maken zijn verf, potloden, inkt, hout, steen, 

klei, metaal,…  Maar als je dat nu eens deed met iets wat we allemaal in de 

kleerkast hebben hangen.  Namelijk jeans of denim.  Dat is precies wat deze 

kunstenaar - Ian Berry - op een ongelofelijk verbluffende manier doet. 

 

Varia 
 

 24 december is het maar school van 8.50 uur tot 12.00 uur.  Die dag is de 

Kiekeboe ook gesloten. 

 

 29 oktober mogen de kinderen (die dit willen), net zoals vorig schooljaar, 

verkleed naar school komen in het kader van Halloween.   Verkleed jezelf in 

een heks, fee, spook, pompoen, superheld, ... 

Nee, je hoeft hier echt niets voor te gaan kopen.  Ga hier gerust creatief 

mee aan de slag; een beetje schmink doet al wonderen.   

We vragen wel om het naar onze kleuters toe niet te griezelig te maken, 

zodat zij niet bang worden.   

 

https://www.youtube.com/watch?v=6nRWPFC82KA


 

 niet vergeten: 

o bestelling foto’s 

o bestelling pizza: wordt afgesloten op 17 oktober 

 
 

 

 

Met vriendelijke groet en een heel fijn weekend! 

 

 

 

 

De Directie      het team van De Zonnebloem  

Christine Hendrickx 


