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Extra nieuwsbrief september
Schooldocumenten
Wij willen er u attent op maken dat maandag 17 september 201 alle
schooldocumenten ingevuld terug op school moeten afgegeven worden.
Er zijn verschillende ouders die reeds een adressenlijst gevraagd hebben, maar
wij kunnen deze pas meegeven indien we alle documenten terug hebben gekregen.
Alvast bedankt voor uw medewerking !!!

Scholenveldloop lagere school
18 september 2018 op het voetbalveld van Waanrode
De lln dragen T-shirt van de school en sportschoenen!
Alle kinderen blijven ineten op school!
Meebrengen: regenkledij (indien nodig), drankje, koekje.
Wij zullen rond 15.40 uur terug in de school zijn.
praktische info ivm de veldloop.
uurregeling veldloop
12.45 uur: jongens 6de lj
12.55 uur: meisjes 6de lj
13.05 uur: jongens 5de lj
13.15 uur: meisjes 5de lj
13.25 uur: jongens 4de lj
13.35 uur: meisjes 4de lj
13.45 uur: jongens 3de lj

13.55
14.05
14.15
14.25
14.35

uur: meisjes 3de lj
uur: jongens 2de lj
uur: meisjes 2de lj
uur: jongens 1ste lj
uur: meisjes 1ste lj

Deze tijden zijn bij benadering, gelieve hier rekening mee te houden!!!
SUPPORTERS ALTIJD WELKOM !

Survivalrun
De survivalrun voor groep 8+9 van 25 september.
Verdere info volgt via de klasbrief.

Dag van de sportclub
Sporters beleven meer. Ook in de Vlaamse scholen.
Op woensdag 19 september 2018 heeft de 6de editie plaats van de actie 'Toon
je sportclub @ school'.
Sport Vlaanderen, SVS, ISB en VSF roepen
opnieuw alle leerlingen op om in de outfit van
hun sport(club) naar school te komen.
Wie sport maakt immers meer mee. Het is
dan ook het ideale moment om jongeren te laten vertellen over hun mooiste
sportmoment en zo ambassadeur te worden voor hun sport op school. Er zullen
die dag ook foto’s gemaakt worden waarbij we mooie prijzen kunnen winnen.

Gebruikte batterijen
Onze school zamelt gebruikte batterijen in via Bebat.
We worden voor onze inspanningen beloond: voor elke kilo batterijen die we
inzamelen, krijgen we van Bebat een punt.
Met deze punten kunnen we voor de school sparen voor allerlei educatief
materiaal, sportuitrusting, ...

Binnenkort organiseert Bebat een inzamelactie dus alvast een warme oproep om
alvast zeker veel batterijen
Hou dan even rekening met volgende tips:
 Zamel enkel huis-tuin-en-keukenbatterijen in op school. Niet zeker wat
een huis-, tuin- en keukenbatterij precies is? In het educatief
downloadcenter vind je onder andere een nuttige poster die je verder
helpt.
 Knoopcellen, 4,5 Volt of 9 Volt batterijen? Plak de polen af met een
stukje plakband, zo vermijd je kortsluiting. Niet zeker hoe deze
batterijen er uitzien? Kijk het na in de Bebat batterijen encyclopedie
www.bebat.be/nl/batteripedia
 Batterijen afkomstig uit andere inzamelpunten (containerparken,
supermarkten, bedrijven,...) mogen niet opnieuw worden ingezameld.
Bedankt en veel inzamelplezier!

Inzamelpunt lege inktpatronen
Verder zamelen wij ook inktpatronen in.
! geen toners of drums enkel inktpatronen.
Wij krijgen hiervoor een klein geldbedrag om materialen te
kunnen aankopen.
De inktpatronen mogen niet groter zijn dan een vuist.

Kosmos
De kinderen hebben de voorbije week allemaal gewerkt rond ‘kosmos’. De reden
hiervoor wordt jullie allemaal duidelijk op 5 oktober 2018. En meer uitleg zal u
dan ook krijgen in de volgende nieuwsbrief.

Fruit op school
De leden van De Vriendenkring engageren zich ervoor om elke eerste vrijdag van
de maand te zorgen voor fruit op school. De kinderen kunnen dan uit 3
fruitsoorten kiezen. U hoeft die dag geen fruit mee te geven naar school. We
zijn nog wel op zoek naar schil(groot)ouders. (zie hulpcheque)
Varia

Eerste zwembeurt
- Lagere school : 17 september
- Kleuterschool : 28 september
Bibbezoek : 20 september

Met vriendelijke groeten
het team van De Zonnebloem

