Beste ouders,
Een nieuw jaar, een nieuw begin! Wij wensen je van harte een mooi 2022 vol fijne momenten
toe!
Wij starten het tweede trimester graag met een nieuwtje. Met ouderraad De Vriendenkring
stellen we je graag ons eerste echte logo voor.

Het nieuwe logo toont enkele vrienden die hand in hand een kring vormen. De kracht van deze
handen doet de zon voor onze Zonnebloem’ers schijnen. Samen met dit logo zal je de
volgende communicatie en promotie van De Vriendenkring in frisse kleuren zien verschijnen.
Wij vinden het logo en de bijhorende huisstijl alvast heel erg geslaagd. Jij ook?

Waarvoor wij ons blijvend inzetten?
Jaarlijks zetten wij ons in om onze school De Zonnebloem te steunen, om zo extra uitgaven
mogelijk te maken en de minimumfactuur te kunnen handhaven. Zo bekostigen we onder
meer een deel van de busritten, schoolreizen en bos- en zeeklassen. Dit schooljaar dragen we
ook een vijfde van de kost van de fietsen en de verf voor het verkeerspark.
Om al deze uitgaven mogelijk te maken, organiseren we meerdere activiteiten.
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Ongetwijfeld ben je al eens naar een restaurantdag geweest of heb je al eens een bestelling
gedaan bij onze pizza take-away. Zaterdag 12 maart 2022 volgt alvast de take-away van het
smulfestijn. (wij hopen in 2023 opnieuw een echte restaurantdag te kunnen inrichten)

Nieuwe initiatieven
Dit schooljaar introduceren we ook een nieuw concept: Bar du Soleil. Met deze pop-up bar na
het schoolfeest op zaterdag 21 mei 2022 hopen we dat vele ouders en vrienden samen komen
nagenieten, met een lekker glaasje en sfeervolle muziek. Jij bent er toch ook bij?
Ook nieuw is een take-away op de laatste schooldag, donderdag 30 juni: je kan een heuse
aperobox komen afhalen om de zomervakantie goed in te zetten.

Wij hopen u binnenkort weer te mogen ontmoeten op één van onze initiatieven. Intussen
wensen wij u het allerbeste toe.

Warme groeten,
Het bestuur en leden van De Vriendenkring Waanrode
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