Vrije Basisschool
De Zonnebloem
Oude Diestsestraat 4
3473 Waanrode
tel. 016/77 72 67
e-mail: directiewaanrode@gmail.com

nieuwsflash 30 juni
!!! de links in deze brief blijven slechts 1 week staan!
Ps: in bijlage de documenten Kiekeboe die ik jullie beloofde, maar per ongeluk niet
bij de vorige mail zaten.

Proclamaties
De foto’s en filmpjes van de proclamaties van groep 3 en 9 zullen we aan de
betrokken ouders bezorgen in de loop van deze week.

Route du soleil – de winnaar
Wat we jullie ook niet willen onthouden: een greep uit de
‘Route du Soleil’. De wandelingen die jullie konden maken
en waarbij er een prijs te winnen was.
De schiftingsvraag was: hoeveel zonnebloempitjes zitten
er in het zakje dat ophangt aan de schoolpoort. De
winnaar van deze wedstrijd was: Nathalie Ribus.
Zij won een echt sportpakket voor haar jongens.
Proficiat Nathalie!

Een paar impressies onderweg:

Maar wij willen jullie ook de dansjes van het schoolfeest niet onthouden.
Deze kunnen jullie downloaden via deze links.
• Kleuterschool: klik hier
• lagere school: klik hier

Samen de vakantie in….
Wij willen met deze brief de vakantie zingend en dansend ingaan.
Hier het dansje dat de kinderen hebben gedaan op de laatste schooldag.
Speciaal voor jullie: “The sun is shining”. (klik op het liedje)
Daarna hebben we samen met groep 9 afgeteld en toen begon de vakantie…
https://we.tl/t-gxWn5owjaX

Teambuilding De Zonnebloem
30 juni heeft het team van De Zonnebloem een teambuilding gehad.
We deden een zoektocht in het dorp, kregen opdrachten die we
samen moesten uitvoeren, …
Maar we genoten vooral van het samenzijn
Daarna werd de directie echt verwend met een prachtig lied en hele
fijne cadeautjes.
Dank je wel aan het ganse team voor een heel fijn schooljaar maar vooral om hun
harde werk, gedrevenheid, het zorgen voor onze kinderen, …
Jullie hebben de vakantie zeker verdiend ! Geniet ervan !

Een vakantietaakje van juf Christine voor alle ‘Zonnebloemers’ ….
Vakantietaakje voor de kinderen van juf Christine:
-

Woensdag hebben de leerkrachten in het dorp stenen verstopt. Wie ze kan
vinden; gelieve ze te registreren op facebook op “keitof” en/of stuur ook een
foto naar directiewaanrode@gmail.com en laat hem verder zwerven.

-

Versier zelf een leuke steen en stop deze in de doos die op onze speelplaats
achter de draad aan de kant van het baantje staat. Wij gebruiken deze in
september opnieuw. Schrijf er zeker je naam op aan de onderkant! We
vragen wel dat het iets met onze school te maken heeft. Met deze stenen
gaan we in september aan de slag.

Veel plezier!
Fijne vakantie!!!!

Vriendelijke groeten
de directie
Christine Hendrickx

het team van De Zonnebloem

