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nieuwsflash 30 september 
 

Kalender 
 

M 3 Plaatselijk verlof 

D 4 Werelddierendag 

13-15.30: Groep 8 en 9 - survival run (vertrek 12.15, terug 16.00) 

Groep 4 en 5: fietsen (zie klasnieuwsbrief) 

W 5 Dag van de leerkracht  

D 6  

V 7 Jarigen 

 

Varia  

 

• Kalender oktober in bijlage 

 

• De verwarming werd zachtjes opgezet, maar omwille van de hoge kosten niet in volle 

werking.  Het feit dat er nog steeds geventileerd wordt, kan er daarbij nog extra 

voor zorgen dat het soms koud kan aanvoelen voor de kinderen.  Mogen we vragen 

om toch een extra truitje te voorzien.  Alvast dank voor het begrip. 

 

• Brochure smartschool: heb je nog extra vragen of wil je even iets opzoeken.  In 

bijlage onze brochure over smartschool.  Voor individuele vragen mag je steeds 

meester Hans contacteren.  (Hans Cools)   

 

• De Vriendenkring biedt heerlijke pizza’s en pasta’s aan ten voordele van de school.  

Bestellen kan via deze link. 

 
 

 

https://www.devriendenkringwaanrode.be/bestellen.php?id=22


 

• Niet vergeten: inschrijvingen voor het grootoudersfeest van onze kleuters  

voor 3 oktober via de link in de uitnodiging. 

 

• Blijven welkom; stickers zespri kiwi’s green en gold, batterijen, lege inktpatronen 

 

 

Filmpje van de week  

 

Het filmpje van de week. (met dank aan Karel Hadermann) 

Game of Thrones Theme by Wouter Kellerman - YouTube 

St Germain - So Flute - YouTube : Ik las dit weekend in een krantenartikel dat de 

dwarsfluit weinig populair is in muziekscholen.  Dus een reden om er aandacht aan te 

besteden.  De meeste dwarsfluiten zijn van metaal gemaakt maar worden toch tot de 

houtblazers gerekend.  Dat komt omdat de indeling in hout- of koperblazers afhangt van 

de manier waarop de klank voortgebracht wordt en niet door het materiaal van het 

instrument.  (Voor de geïnteresseerden : zie google.)   De (traditionele)  dwarsfluit wordt – 

zoals de naam het zelf zegt - bij het spelen dwars naar rechts gehouden.  De geblazen 

luchtstroom staat haaks op het ‘mondstuk’ van het instrument.  Een beetje vergelijkbaar 

met de manier waarop je op een (bier)flesje fluit.  

In het eerste filmpje krijg je een overzicht van meerdere dwarsfluitmodellen.  In het 

tweede hoor je de dwarsfluit in een moderne jazzcompositie van St Germain.  Zin om 

dwarsfluit te leren ?  

 

 

Met vriendelijke groet en een heel fijn weekend! 

 

De Directie      het team van De Zonnebloem  
Christine Hendrickx 

https://www.youtube.com/watch?v=sz0bv9xz3ic
https://www.youtube.com/watch?v=ow00U-slPYk

