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Verlof
LS - zwemmen
Grootoudersfeest (digitaal; filmpjes en cadeautjes worden doorgestuurd 19/10)
LS – bib
Nm: schoolsportdag kleuters De Vruen (zie hieronder)
Groep 7,8,9 - ICT

Schoolfotograaf
De bestelbriefjes zijn met de kinderen meegegaan. Bestellingen en betalingen
moeten gebeurd zijn voor 10 november met de unieke code op het bestelbriefje.

Schoolsportdag
Covid-19 gooit heel wat roet in het sportlandschap. De gemeente Kortenaken en
Bekkevoort hebben beslist om de schoolsportdag voor kleuters toch te laten
doorgaan in een ietwat gewijzigde vorm. Zo zullen de kleuterscholen van
Kortenaken op donderdag 15 oktober deelnemen. Die van Bekkevoort op vrijdag
16 oktober.
Zorg ervoor dat alle kleuters hun sportieve kledij al aan hebben als ze naar
school komen.
De kleuters sporten op hun kousen
Er is een pauze voorzien, dus zorg zeker voor een drankje en een tussendoortje.
Bij de kleuters zal er rond algemene motorische vaardigheden gewerkt worden
bv. klimmen en klauteren, springen, begrippen, obstakelbanen,…

Omwille van Covid-19 zullen er geen scholen gemengd worden.
Ouders en sympathisanten zijn helaas omwille van Covid-19 niet welkom.
Alle begeleider zullen gedurende de hele tijd het mondmasker verplicht moeten
dragen in de sporthal.

Waarom bewegen en sporten?
Leren samenwerken,
Vriendschappen sluiten,
Het gaat niet altijd om winnen,
En daar gaan we samen voor!
Meer bewegen….
Slechts 48% van de kinderen (6-9 jaar) en 29% van de adolescenten (10-17 jaar)
haalt de norm om één uur per dag aan matig tot zware intensieve
lichaamsbeweging te doen. Bovendien moeten kinderen te lang stilzitten op
school. Daar gaan we samen iets aan doen!” Daarom gaan we elke dag 15 minuten
wandelen of lopen in de school of in de schoolomgeving. Zo willen we de kinderen
meer laten bewegen, maar ook meer gezonde buitenlucht laten opnemen.
Het doel is om samen zo snel mogelijk te bewegen de afstand van de aarde naar
de zon.
Via deelname aan deze actieve tocht naar de zon wil onze school tonen dat ze
bewust kiest voor meer beweging en minder lang stilzitten tijdens de
schooldag. Ook zullen er bewegingstussendoortjes gedaan worden in elke klas.

Niet vergeten:
-

We missen nog een aantal goedkeuringen schoolreglement.
We blijven verzamelen: batterijen, inktpatronen de grootte van een vuist,
stickers zespri blijven welkom!
Pizzaverkoop zie
https://www.devriendenkringwaanrode.be/activiteit.php?id=11
In bijlage inschrijvingsformulier Kiekeboe (herfstvakantie)
Onze nieuwsbrieven, kalenders, visieteksten, … blijven steeds
raadpleegbaar op onze website: www.vbw-zonnebloem.be

Coronamaatregelen
Omwille van de stijgend aantal besmettingen en de verstrenging van de
maatregelen, wordt ons gevraagd om de ouders nog eens extra te wijzen op de
richtlijnen.
Deze richtlijnen zijn:
- Mondmaskers dragen in de schoolomgeving bij het afzetten of
ophalen van de kinderen. Dit geldt zowel voor de voetgangers,
de fietsers als voor de mensen in de auto’s.
- 1,5 meter afstand bewaken tussen volwassenen die te voet of
met de fiets op hun kind wachten.
- Ga op een rij staan voor het klooster en voor de kleuterklassen
in de andere richting. (met natuurlijk social distance)
- Ga niet op de rijbaan staan.
- Roep je kind niet naar de overkant van de straat, wacht tot de leerkracht
het kind laat oversteken.
- Komt u later en haalt u uw kind met de fiets op, komt het kind via de grote
poort naar buiten met de fiets. Anders verlaten de fietsers de school via
de fietsenstalling.
Binnenkort zullen er waarschuwingsborden aangebracht worden en stickers om
deze regels nog even te verduidelijken.
Indien uw kind ziek is, contacteer dan uw huisarts om te kijken wat u best doet.
Indien uw kind in quarantaine moet of indien er een test wordt afgenomen, laat
dit dat weten aan de directie van de school! Zo kunnen er tijdig de correcte
maatregelen genomen worden.
De gevelwerken aan de straatkant zullen deze week klaar zijn.

Vriendelijke groeten
de directie
Christine Hendrickx

het team van De Zonnebloem

