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nieuwsflash 8 oktober 
 

Kalender 
 

M 11 Verlof  

 Zwemmen 

D 12 Dag van de kinderverzorgster 

W 13 Grootoudersfeest 

D 14 Schoolsportdag 

Vm: groep 1, 

Nm: groep 2,groep 3 

V 15 Nm: Schoolsportdag 4,5,6,7 
 

 

Grootoudersfeest voor de kleuters 
 

Omwille van een besmetting in de kleuterschool hebben wij (op vraag van het CLB) 

besloten om het grootoudersfeest niet te laten doorgaan en uit te stellen naar een 

latere, nog te bepalen datum.  Onze excuses voor het ongemak, maar de gezondheid 

van onze kinderen en hun grootouders gaat voor. 

Wij hebben dus geen hulp  nodig dinsdag of woensdag oom de zaal klaar te zetten 

of op te ruimen, maar hopen nog wel beroep op jullie te kunnen doen wanneer het 

wel kan doorgaan ! 

Vergeet niet alle grootouders te verwittigen ! 
 

 

Contact met de school, directie, leerkrachten 
 

Mogen wij vragen om contact met de school, directie, leerkrachten, … te doen via 

smartschool. 

Wij merken de laatste tijd dat heel wat ouders ons contacteren via messenger, 

whatsapp, … 

Het is voor ons het makkelijkst om te communiceren via 1 kanaal zodat wij geen 

dingen over het hoofd zien of vergeten. 

Gelieve ook te bellen op het nummer van de school : 016 / 77 72 67 of indien het 

dringend is op het 0460 / 95 61 63 (GSM directie) en niet op mijn persoonlijk 

GSM-nummer. 

Alvast dank ! 



 

 
 

 

Filmpje van de week 
 

Het filmpje van de week. 

RoosArt - 700 m2 street art wall painting! (Oss) - YouTube : ik heb een zwak voor 

‘street art’.  De ene ‘muurschildering’ is al indrukwekkender dan de andere .  Maar 

de omvang van dit kunstwerk is werkelijke indrukwekkend.  De 22 jaar jonge 

kunstenares Rosalie de Graaf heeft hiermee een echt huzarenstuk afgeleverd.  En 

dat helemaal alleen.  (Ook leuk dat dit filmpje in het Nederlands is.) 
 

 

Schoolsportdagen 
 

De gemeente Kortenaken en Bekkevoort organiseren samen de schoolsportdagen  

voor kleuters en de eerste en tweede graad van de lagere school op 14 en 15 

oktober. 

Zorg ervoor dat alle kinderen hun sportieve kledij (voor de lagere school zeker 

T-shirt van de school) al aan hebben als ze naar school komen.  

De kleuters sporten op hun kousen, de kinderen van de lagere school op hun 

turnpantoffels. 

Er is een pauze voorzien, dus zorg zeker voor een drankje en een tussendoortje. 

Waarom bewegen en sporten? 

Leren samenwerken, 

Vriendschappen sluiten, 

Het gaat niet altijd om winnen, 

En daar gaan we samen voor! 
 

 

Kiekeboe 
 

Ouders die voor het eerst gebruik willen maken van de opvang moeten hiervoor niet 

meer persoonlijk langskomen op het gemeentehuis. De inschrijving kan voortaan 

volledig digitaal. Hiervoor kunnen zij gewoon een mail sturen 

naar gigi.heusdens@kortenaken.be. 

Ouders die dit wensen kunnen uiteraard wel nog altijd een afspraak maken. 
 

 

Varia 
 

 We kregen van een paar ouders de vraag of het 12 november school is.  We 

hebben ervoor gekozen om dan geen verlofdag te plaatsen omdat het dan net 

vakantie geweest is. 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=sporten is leuk&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=P_6B8TIcWSjUOM&tbnid=7_RH8hu60rZgCM:&ved=0CAcQjRw&url=http://gspirit.nl/author/megan/page/2/&ei=5rUzVKi7K5Ou7AaHyIBI&bvm=bv.76943099,d.ZGU&psig=AFQjCNFZn66RmKAp9cVm4mrxtKAXGKtUeg&ust=1412761417298561
https://www.youtube.com/watch?v=AfJUSD0ZClo&t=24s
mailto:gigi.heusdens@kortenaken.be


 

 

 Niet vergeten: 

o Blijvende aandacht voor het luizenprobleem! 

https://www.klasse.be/3517/luizen-uitroeien-in-8-stappen/ 

Het is slechts wanneer iedereen zijn verantwoordelijkheid opneemt 

dat we dit probleem de baas geraken. 

 

o Blijven welkom: lege batterijen en lege inktpatronen 

 

o Foto’s schoolfotograaf:  bestellen kan tot 16 november.  Alle kinderen 

kregen het bestelformulier mee naar huis. 

 

o Pizzaverkoop: bestellen kan via deze link. 

Zo kan u de herfstvakantie inzetten zonder te 

moeten koken en genieten van een heerlijke pasta of 

pizza. 

 

o Trooper:  

Het verenigingsleven kan alleen maar bloeien dankzij het harde werk 

van een handvol vrijwilligers. Trooper wil deze vrijwilligers helpen om 

extra financiële middelen in te zamelen zodat zij meer kunnen bezig 

zijn met hun passie: hun vereniging organiseren.  

Als je op de Trooperpagina van jouw vereniging klikt op een shop, weet 

die shop dat je via Trooper gekomen bent en welke vereniging je wil 

steunen. Op het moment dat jij je aankoop afrondt op de website van 

de shop, laten zij ons weten hoeveel geld ze aan je vereniging 

schenken. Dat is soms een percentje van jouw aankoopbedrag, soms 

een vast bedrag.  

Hoe kan jij troopen?  

o Zoek de unieke pagina van je vereniging op trooper.be  

o Op deze pagina van je vereniging klik je op een shop  

o Shop en betaal op de webpagina van de shop. Door via Trooper te 

passeren weet de shop welke vereniging je wil steunen. Zelf betaal je 

geen euro extra. Er zijn tal van shops waar je bestellingen kunt 

plaatsen bv. bol.com, coolblue, booking.com, collect&Go, decathlon, 

krefel, JBC, dreamland, Takeaway.com, torfs, …  

Steun je vereniging  

https://www.trooper.be/nl/trooperverenigingen/dezonnebloemwaanro

de 

 

Met vriendelijke groet en een heel fijn weekend! 

 
 

 

https://www.klasse.be/3517/luizen-uitroeien-in-8-stappen/
https://www.devriendenkringwaanrode.be/bestellen.php?id=16
https://www.trooper.be/nl/trooperverenigingen/dezonnebloemwaanrode
https://www.trooper.be/nl/trooperverenigingen/dezonnebloemwaanrode


 

De Directie      het team van De Zonnebloem  

Christine Hendrickx 


