Vrije Basisschool
De Zonnebloem
Oude Diestsestraat 4
3473 Waanrode
tel. 016/77 72 67
e-mail: directiewaanrode@gmail.com
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Start: Route du soleil (meer uitleg in bijgevoegde bundel.)
Groep 4: STEM
12.00: Groep 4+5: speelbos Kortenaken
Groep 2: STEM
Groep 4,5,6 – ICT
Jarigen juni

Varia
-

Normaalgezien kan de afscheidsviering en de diploma-uitreiking
voor de ouders en de kinderen van groep 9 op 28 juni doorgaan. Er
zal wel rekening moeten gehouden worden met wat opgelegde
maatregelen. Betrokken ouders krijgen binnenkort hierover meer
informatie.

-

Onze kinderverzorgster juf Sarah Pluymers herstelt momenteel
van een operatie en zij zal tot eind juni vervangen worden door Celine Rouma.

-

Vergeet niet het turngerief te bestellen. Dit is dringend.

Route du Soleil
Het schoolfeest kan, omwille van corona, niet doorgaan zoals we het gewoon zijn met
dansjes, speelstraat, …
Maar niet getreurd, wij zorgden voor een waardig alternatief en bieden jullie graag gratis
“Route du soleil” aan!

-

3 zeer mooie wandelingen in de nabijheid van de school.
o Wandeling 3 km (met uitbreiding tot 5 km)
Start: kleine poortje aan het baantje - volg de gele pijlen
o Wandeling 7,5 km
Start: aan De Ark van de KLJ - volg de groene pijlen
o Wandeling 10 km
Start: grote poort van de school - volg de rode pijlen

-

De eerste 2 wandelingen kunnen eventueel ook met de fiets en/of kinderwagen
(zeker deels); voor de lange wandeling is dit moeilijker.

-

Veel zalige, leuke, fijne, geweldige opdrachten: zoeken, doen, raden, ….

-

Als beloning voor het doorsturen van de antwoorden op de opdrachten: een link via
wetransfer. Met deze link kan je een stukje meegenieten van de dansjes die de
kinderen leerden in het kader van ons project “De teletijdsmachine”.
Zo kan je in eigen familiekring nadien toch nog genieten van een echt dansoptreden.
! Deze filmpjes mogen enkel worden getoond in familiekring en niet op de sociale
media belanden, dit omwille van de privacyregels.

-

Bij de schiftingsvraag maakt iedereen kans op een zomers speelpakket.

-

Je kan wandelen van 29 mei tot en met 27 juni. Alle antwoorden van de opdrachten
moeten ons bereiken voor 28 juni.

-

Wij zouden het heel fijn vinden dat iedereen ten minste 1 van deze wandelingen zou
doen want bewegen is zeer belangrijk!

-

Check na thuiskomst zeker even of iedereen teek-vrij is.

-

Hou ook zeker rekening met de coronamaatregelen op plaatsen waar het druk zou
zijn. (mondmasker, afstand bewaren, …)

Graag willen we ook alle sponsors danken!

Veel
wandelplezier!

Vriendelijke groeten
de directie
Christine Hendrickx

het team van De Zonnebloem

