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nieuwsbrief 12 
 

 

Hier even een aantal dingen vers van de pers... 

 

- In verband met de regelingen voor de komende weken (klassen die effectief les 

krijgen, ...) zijn we volop aan het vergaderen, uitwerken, opnieuw vergaderen, 

voortdurend nieuwe richtlijnen, herzien en bijsturen, ... 

Waarschijnlijk zullen vrijdag 15 mei 2 klassen proefdraaien: het eerste leerjaar 

in de voormiddag en het tweede leerjaar in de namiddag.  Er zullen ook nog 

afspraken volgen in verband met afzetten en ophalen van de kinderen.  Hierover 

krijgen jullie maandag een nieuwsbrief. 

 

- Bibboeken 

De bibboeken worden niet door de leerkachten opgehaald.  De 

verantwoordelijken van de bib hebben gevraagd om de boeken voor 15 juni te 

droppen in de inleverbox aan de bib in Kortenaken.  Je kan ook nog steeds 

boekenpakketten afhalen in de bib (zie website van de gemeente) 

 

- Inschrijvingen 

Mogen we vragen dat de mensen die hun kind nog willen inschrijven (ook broers 

en zussen van de kinderen die al bij ons naar school gaan) de 

inschrijvingsdocumenten zo snel mogelijk in de brievenbus van de school te 

droppen.  Zo kunnen wij de voorbereidingen voor volgend schooljaar starten. 

 

- knutselen met onkruid 

in bijlage een leuke knutseltip voor kinderen die je buiten kan doen.  Met dank 

aan Suzy, mama van Jeanne, Jomme en Julia 

 

- indien jullie met vragen zitten, laat dit gerust weten.  In de mate van het 

mogelijke proberen wij jullie hierop een antwoord te geven. 

  

- wij zoeken nog steeds mensen die, om onze speelplaats nog wat aantrekkelijker 

te maken, tegen eind augustus iets willen knutselen (zie bijlage Handige Harry's: 

de bloembakken en het huisje zijn reeds gereserveerd.  Laat gerust iets weten 

aan de directie. 

 

Met veel groetjes 

 



 

hou het veilig en zorg goed voor mekaar. 

 

 
 

Vriendelijke groeten 

de directie  het team van  

Christine Hendrickx        De Zonnebloem                        

 

 


