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nieuwsflash 14 oktober 
 

Kalender 
 

M 17 KS: Hopsakee (door gemeente) tijdens de turnles 

Verkiezingen parlement - kindergemeenteraad 

D 18 9.30 - groep 8: Hidrodoe 

Groep 3 en 4 – overgangsactiviteit (kennismaking) 

W 19 Pedagogische studiedag: vrijaf voor de kinderen 

D 20 LS – naar de bib (zakje meebrengen) 

12.00: parlement 

V 21 Dag van de jeugdbeweging (kinderen mogen in hun uniform van de 

jeugdbeweging komen) 

Groep 3 – zwemmen 

 

Meldingen van luizen 
 

Er zijn meldingen van luizen op school in verschillende klassen.  Gelieve uw kinderen te 

controleren en ze eventueel te behandelen.  Klik op deze link voor meer informatie.  

Opgepast luizen zijn niet weg na 1 behandelbeurt.  Dit doe je best dagelijks en gedurende 

minstens 2 weken.   Alvast dank voor de medewerking. 

 

 

Op zoek naar… 
 

Voor onze leesgroepen zoeken we nog leesouders voor ondersteuning leesgroepen wekelijks 

op donderdag van 14 uur tot 15.15 uur. 

Wie dit ziet zitten mag contact opnemen met Nathalie Chantrain via smartschool. 

 

 

Varia  

 

- Niet vergeten: 

o Bestellen fotograaf (tot 10 november) 

o Bestellen pizzaverkoop (tot 14 oktober) 

o Blijven welkom: stickers zespri, batterijen, inktpatronen 

 

- Aanpassing kalender: de schoolreis lagere school werd verplaatst van 23 juni naar 

22 juni. 

https://www.klasse.be/3517/luizen-uitroeien-in-8-stappen/


 

 

Halloween 

 

Op 28 oktober mogen de kinderen (die dit willen), net zoals vorig schooljaar, 

verkleed naar school komen in het kader van Halloween. Verkleed jezelf in een 

heks, fee, spook, pompoen, superheld, ... Nee, je hoeft hier echt niets voor te 

gaan kopen. Ga hier gerust creatief mee aan de slag; een beetje schmink doet al 

wonderen. We vragen wel om het naar onze kleuters toe niet te griezelig te 

maken, zodat zij niet bang worden. 

 

 

 

Melding van de Kiekeboe  
 

Voor onze nieuwe instappers in de loop van het schooljaar: 

 

Op volgende data en uren heeft de Kiekeboe kijkdagen : 

Maandag 7 november 2022 van 18u00 tot 20u00 

Maandag 9 januari 2023 van 18u00 tot 20u00 

Woensdag 1 februari 2023 van 18u00 tot 20u00 

Maandag 27 februari 2023 van 18u00 tot 20u00 

Dinsdag 17 april 2023 van 18u00 tot 20u00 

Maandag 22 mei 2023 van 18u00 tot 20u00 

 

Het is wel de bedoeling dat geïnteresseerde ouders via mail een afspraak maken met de 

betreffende opvanglocatie. 

Kiekeboe.h@kortenaken.be 

Kiekeboe.k@kortenaken.be 

Kiekeboe.w@kortenaken.be 

Buiten deze dagen en uren kunnen zij eveneens via afspraak bij ons terecht om een kijkje 

te komen nemen. 

 

 

 

 

Met vriendelijke groet en een heel fijn weekend! 

 

 

De Directie      het team van De Zonnebloem  
Christine Hendrickx 
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