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nieuwsbrief 
 

 

Een schooljaar…  
 

Het schooljaar is weer voorbijgevlogen…. 

Dit schooljaar was heel anders dan de vorige schooljaren. 

We speelden samen, leerden samen, werkten aan verbondenheid,… 

We leerden ook heel wat nieuwe dingen en heel wat nieuwe woorden zoals 

preteaching, blended learning, bubbels, draaiboeken, … 

We leerden werken met praatbox, wasten de handjes duizenden keren, leerden 

filmpjes maken 

We vonden elkaar terug om het schooljaar samen en in verbondenheid binnen 

onze eigen bubbel af te sluiten. 

Maar we hebben het allemaal overwonnen…. 

 

De Zonnebloemers waren weer geweldig! 

De ouders zijn superouders! 

De leerkrachten zijn helden!  

De gemeente, de mensen van de 

Kinderkosmos en KSD, de mensen van de 

schoolraad en de Vriendenkring, Karel 

Hadermann, alle helpende handen en 

denkende hoofden… 

 

Een welgemeende en oprechte dank aan iedereen die zijn pluim(pje) heeft 

bijgedragen om van dit voorbije schooljaar weer een pracht van een jaar te 

maken! 

 
 

 

Bedankt, 

Zonder jullie was het niet gelukt! 

Samen stonden we sterk! 

 

 
 

  



 

Proficiat 
 

Zoals elk jaar zijn we weer fier op al onze leerlingen voor de behaalde 

resultaten, maar vooral op de geleverde inspanningen! 

Heel speciaal een dikke proficiat voor de leerlingen van groep 9 met het behalen 

van hun getuigschrift. 

 

Wij zijn er dus van overtuigd dat de leerlingen die onze school verlaten met een 

boekentas vol kennis, wijsheid en sociale vaardigheden naar de middelbare school 

kunnen vertrekken. 

Wij wensen hen allen veel succes in hun verdere schoolcarrière en levensbaan! 

 

 Marjam Abubakarova 

 Frauke Bosmans 

 Guillian Coenen 

 Lotte Cox 

 Casey Gilis 

 Beau Huylebroeck 

 Alec Imbrechts 

 Mirte Maris 

 Annika Mommaerts 

 Malin Neggers 

 Linde Pieck 

 Bently Ponsaerts 

 Jerome Schepers 

 Lobke Schepers 

 Cas Vanstraelen 

 Reine Veulemans 

 

Gelieve genoemde personen letterlijk en figuurlijk op te vangen en verder te 

begeleiden. 

 

 

Schooljaar 2020-2021 
 

Het nieuwe jaarthema:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Directie 

 

Christine Hendrickx 

 

Verdeling van de groepen 

 

Kleuterschool           

 

 Groep 1  

Nathalie Leyssens 

 

 Groep 2  

Marie – Jeanne Meeus 

 

 Groep 3   

Sonia Smets 

 

 ondersteuning in de kleuterschool 

Sarah Pluymers (kinderverzorgster)  

Christel Christiaens (mobiele en ondersteunende juf) 

 

 

Lagere school           

 

 Groep 4  

Sofie Maris 

 

 Groep 5  

Nathalie Chantrain  

 

 Groep 6           

Hans Cools 

Op vrijdag zal Liese Govaerts de klas overnemen en ook tijdens de uren 

waarop meester Hans ICT doet (op donderdag), zal zij de klas overnemen. 

 

 Groep 7  

Amaryllis Eyletten  

Zij zal ondersteuning krijgen van Liese Govaerts. 

Op woensdag zal Liese Govaerts de klas overnemen. 

 

 Groep 8  

Elke Nys     

 

 Groep 9  

Jella Swinnen 

 



 

 

Andere vaste activiteiten, vakantie, verlof en pedagogische studiedagen 

 

zie kalender in bijlage 

 

 

Varia 
 

 Uitnodiging  

infoavonden september 2020 

zie bijlage (onder voorbehoud dat er geen nieuwe coronamaatregelen 

moeten gentroffen worden) 

 

 

Voor de ouders van nieuwe Zonnebloemers 
 

U kan kennis maken met De Zonnebloem via 

 onze website www.vbw-zonnebloem.be en de klasblogs 

 het laatste (uitmuntend) inspectieverslag van 2013 voor de beoordeling 

van onze pedagogische kwaliteiten 

http://onderwijs.vlaanderen.be/nl.doorlichtingsverslagen 

 

Voor nog meer info mag u steeds contact opnemen  

 school: 016 / 77 72 67 

 directiewaanrode@gmail.com 

 Hendrickx Christine: 016 / 82 09 90 of  0460 95 61 63 

 

We willen graag de nieuwe kinderen laten kennismaken met de juf en hun klas op 

donderdag 27 augustus 2020. 

Gelieve hiervoor even te bellen of te mailen zodat we een afspraak kunnen 

maken. 

 

 
 

http://www.vbw-zonnebloem.be/


 

We stappen er nu even tussenuit…. 

 

 

Wij wensen iedereen, klein en groot, een 
 

  
 

Vriendelijke groeten 

de directie   het team van De Zonnebloem 

Christine Hendrickx                         

 
 

 
 

  prettige vakantie!  


