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nieuwsflash 4 december 
 

Kalender 
 

M 7  

D 8 LS - schaatsen 

W 9  

D 10 LS - bib 

ICT: 8,7,9 

V 11 Groep 3 - zwemmen 

 

Sinterklaas 
 

Voor alle kinderen (en ouders) een heel fijn sinterklaasweekend! 
 

 
 

tip van de dienst vrije tijd van de gemeente Kortenaken: 

Lieve ouders, er staat iets heeeeeel leuks te gebeuren...maar sssssst, nog niks 

verklappen!  

Kijk nu zaterdag 5 december vanaf 8uur op de website van de gemeente 

Kortenaken of de facebookpagina van Vrije Tijd Kortenaken en ontdek wat de 

Sint en zijn helpers voor jullie in petto hebben, tot snel!  

 



 

 

Afhaal Kerstrozen en pralines 
 

‘afhaal-drive-in van kerstrozen en pralines’ 

Het afhalen op 4 december zal doorgaan op de parking 

van hoeve Vandervelpen.  Gelieve uw kind op te halen en 

dan door te rijden/stappen/fietsen om de bestelling 

daar op te halen. 

Voor ons is het heel gemakkelijk wanneer jullie zeker 

het bestelnummer meebrengen en indien u met de 

wagen komt, gelieve dit dan aan de voorruit te 

bevestigen, naast de naam van uw kind.  Zo kan alles vlot verlopen.  

Wij geven dan naast de naam van uw kind ook het bestelnummer door aan de 

mensen van De Vriendenkring zodat de bestelling klaar  staat aan het afhaalpunt. 

Afhalen kan tot uiterlijk 17 uur. 

Dank voor uw steun! 

 

Kerstviering 
 

- Zoals elk jaar mogen de kinderen mekaar wel een cadeautje geven.  Maar 

omwille van de coronamaatregelen moet dit pakje ten laatste 11 december 

op school aanwezig zijn zodat dit volledig “coronaproof” kan worden 

uitgedeeld. 

Prijs van het pakje: 5 euro. 

 

- Wij zorgen voor een drankje en een koekje (alles voorverpakt). 

 

- Graag willen wij ook een verrassing met de kinderen voorbereiden.  Daarom 

willen wij vragen om de kinderen maandag 14 december naar school te laten 

komen met rode kleren aan (trui, …) en of rode kerstmuts.  Alvast dank! 

 

Varia 
 

- Wij werken momenteel samen met de mensen van Arktos in Diest.  Zij 

vroegen om de info in bijlage aan jullie te bezorgen.  (Aandacht in actie: 

weerbaarheid).  Dit project kadert ook binnen onze werking rond verbindend 

werken. 

- Flyer kerstballenactie van het huis van het kind: zie bijlage.  Storzo is onze 

partner in de samenwerking met de gemeente, OCMW en kinderopvang.   

 

Vriendelijke groeten 

de directie    het team van De Zonnebloem 

Christine Hendrickx                         


