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nieuwsflash 27 september
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Winteruur
Allerheiligen/ Begin herfstvakantie
Allerzielen

Kindcontactweek
15.00: Groep 8,9 – opening steenweg (zie verder in deze brief)
Groep 7 – extra uur bewegingsopvoeding
Groep 4,5,6, ICT
Kindcontactweek
9.00: groep 6+7 – herdenkingsplechtigheid voor de oud-strijders aan de
kerk i.s.m. ksnb Kortenaken
9.20: groep 8+9 – herdenkingsplechtigheid voor de oud-strijders op het
kerkhof i.s.m. ksnb Kortenaken
Wapenstilstand (vrijaf)
Jarigen, meter en peter

Coronarichtlijnen
Naar aanleiding van de vele besmettingen rondom ons, zijn we verplicht een aantal
maatregelen te nemen.
- Mondmaskers zijn verplicht voor alle kinderen van groep 8 en 9, behalve wanneer ze
aan hun bank zitten in de klas. Wanneer ze rondlopen en op de speelplaats blijft dit
wel aan. Geef ze ook een reservemasker mee voor het geval het zou stuk gaan of
nat wordt. Kinderen die geen masker bijhebben, bezorgen wij een masker aan 1
euro per stuk.
- Mondmaskers zijn verplicht in de schoolomgeving voor alle ouders en leerkrachten.
- Afstand bewaren voor kinderen, leerkrachten en voor ouders.
- Oudercontacten zullen opnieuw digitaal plaatsvinden. U krijgt daarvoor nog de
nodige uitleg.
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Handen ontsmetten blijft belangrijk. Wij zullen hier bij de kinderen nog eens extra
de aandacht op vestigen.
Wij gebruiken de CO2-meters volop en houden alles goed in het oog, maar
verluchten is en blijft belangrijk. Daarom willen we vragen de kinderen goed warm
aan te kleden want door de verluchting en met de koude dagen in het vooruitzicht,
kan het koud worden in de klas.
Kinderen zullen enkel nog getest worden indien ze symptomen hebben.
Het CLB zal bepalen of een klas in quarantaine geplaatst wordt nadat er 4 of meer
besmettingen in een klas in één week tijd vastgesteld worden. Dit zal dus altijd via
het CLB gebeuren.

Filmpje van de week
Giant sculpture on Jersey City waterfront brings sense of serenity - YouTube
Water's Soul, Jaume Plensa 2020 - YouTube : twee korte filmpjes. Grote kunstwerken
zijn van alle tijden ook nu worden ze nog geplaatst. Het beeld in de beide filmpje (het ene
toont de opbouw en het andere het afgewerkte beeld) is pas op 21 oktober 2021 officieel
onthuld. Het beeld heet 'Water’s Soul’ (De ziel van het water). Het beeld is een
aansporing om tijd te nemen om te luisteren naar het 'fluisteren' van het water. Vandaar
de hand vinger voor de mond die aanmaant om stil te zijn. Het kunstwerk is 24 meter hoog
en staat in Jersey City bij de Hudson rivier (Amerika).

Opening Tiensesteenweg

Deze opening, in het bijzijn van de zal gebeuren door de kinderen van groep 8 en 9.
Zij moeten 8/11 daarom allemaal met de fiets naar school komen.
De opening is om 15 uur (tussen de Eindestraat en de Klipgaardenstraat). Ouders en
sympathisanten mogen komen kijken.
Het is mogelijk dat deze kinderen iets te laat terug zullen zijn op school.

Helm op, fluo top!
Dit schooljaar nemen we opnieuw deel aan de actie ‘Helm Op Fluo Top’. Deze actie was
vorig jaar een groot succes!
Via deze weg willen we alle kinderen/ouders aanmoedigen om in deze donkere dagen, fluo te
dragen en voor ieders veiligheid een helm op te zetten.
Doen jullie dat …. dan worden jullie daarvoor beloond.
Alle kinderen krijgen een spaarkaart waarop ze stickers kunnen verzamelen. Je kunt een
sticker verdienen door fluo en/of een helm te dragen. Kinderen die 30 stickers
verzamelen mogen gratis naar het Serpentarium in Blankenberge. Kinderen die een volle
stickerkaart hebben verzameld, mogen gratis naar de Zoo van Antwerpen of Plankendael.
De actie loopt tot de krokusvakantie.
Iedereen ontvangt een foldertje met info over deze actie.
De stickerkaart ontvangen de kinderen na de vakantie.

De kinderen kunnen ook klassikaal verder sparen. Wanneer de stickerkaart vol is, kunnen
ze (verder) sparen op een grote klasposter.
Zo maken ze kans op een gratis uitstap naar de
Zoo Antwerpen of Planckendael.
Alle kinderen kunnen stickers verdienen, dus kom
je met de fiets, te voet of met de auto:
fluohesje aan vanaf 8 november!!

Varia


fotograaf: niet vergeten uw bestelling tijdig door te geven. Zoekt u nog een leuk
cadeautje voor de feestdagen? Vergeet dan zeker niet de foto’s te bestellen ten
laatste 14 november.

Met vriendelijke groet en fijne herfstvakantie!

De Directie
Christine Hendrickx

het team van De Zonnebloem

