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nieuwsflash 4 juni 
 

Kalender 
 

M 7 LS – zwemmen 

Groep 3 – schoolreis Park Nieuwenhoven Sint-Truiden  

D 8 Groep 1 – schoolreis Halve Maan Diest  

Brieven smartschool komen mee 

Groep 3 - STEM 

W 9  

D 10 Groep 7,8,9 - ICT 

V 11  

Z 12  

Z 13 vaderdag 

 

Varia 
 

- Wie nog bibboeken thuis heeft, gelieve deze dringend mee te geven naar school, 

want deze worden maandag opgehaald. 

 

- Zoals reeds jarenlang traditie zal de laatste halve dag onze school aanwenden om 

met de personeelsleden tijdens een personeelsvergadering het voorbije schooljaar 

af te sluiten en het nieuwe schooljaar voor te bereiden.  Daarom zullen wij op 

woensdag 30 juni gesloten zijn.  Dinsdag 29 juni zijn wij de ganse dag geopend en 

dit zal tevens de laatste schooldag zijn.  Alvast dank voor uw begrip. 

De gemeente bekijkt maandag of de Kiekeboe die dag geopend zal zijn. 

 

- Vanaf september zal de Kiekeboe zich vestigen in onze gebouwen. 

Zij zullen dan vanaf 7 uur tot 8.30 uur de opvang van onze kinderen verzekeren.  

Vanaf 8.30 nemen onze leerkrachten het over tot de school start. 

Na schooltijd vangen wij de kinderen op tot een kwartier na schooltijd.  Na dit 

kwartier zullen de kinderen automatisch worden opgenomen door de Kiekeboe.  

Daarom willen we iedereen oproepen om (indien nodig) de kinderen in te schrijven 

bij de gemeente. 

De prijs voor de opvang door de Kiekeboe is 1 euro per begonnen half uur inclusief 

een versnapering en een drankje.  

Momenteel werkt de gemeente heel hard om onze oude kleuterklassen om te 

toveren tot een voorlopige opvanglocatie.   

 



 

In bijlage: brief kijkmoment Kiekeboe voor nieuwe leerlingen 

 

 

- Wij zoeken voor muzische vorming en STEM 

 vergrootglazen 

 tandenborstel 

 bierviltjes 

 kralen 

 knopen 

 PVC stukken buis, aansluitingen en bochten (water, elektriciteit, …) 

 tuinslang 

 dopjes van flessen 

 oude GSM’s, oude (zonne)brillen, handtassen, handdoeken, hoge 

hakken, autosleutels, hamertjes, afstandsbediening, kleine kookpot, 

houten lepels, dassen, sjaaltjes,  verkleedkledij algemeen 

(glitterkledij, carnavalkostuums, …), hoedjes, helmen, kettingen, 

dokterstas, koksmuts, makers, accessoires 

 poppenkastpoppen, vingerpoppen, handpoppen 

 muziekinstrumenten 

 verschillende soorten touw 

 cd’s of cd-roms 

 gekleurd decoratiezand 

 washitape 

 schuurpapier 

 koffiefilter, koffiefilterzakjes 

 kniptang, hamer, zaagjes, schroevendraaiers 

 spaghettitang 

 kaartspel 

 kleine spiegels 

 grote spot (LED) 

 overschotjes van multiplex, dun hout, … 

 bouten en moeren 

 verfemmer 

 tegelkruisjes 

 

- batterijen en lege inktpatronen blijven welkom! 

 

- Niet vergeten: 

 

 

 

 

 

 

 

Vriendelijke groeten 

de directie het team van De Zonnebloem 

Christine Hendrickx                         


