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Oude Diestsestraat 4
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tel. 016/77 72 67
e-mail: directiewaanrode@gmail.com
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9.30: Groep 4+5 – modemuseum (Hasselt)
Groep 7 – extra turnuur
Fotograaf klasfoto (de link naar de klasfoto’s volgt nog)
19.30: groep 3 - Ouderavond schoolrijpheid (digitaal via filmpje)
19.30: groep 6+7 – ouderavond boerderijklas
Projectgerichte ICT
Jarigen vieren
Rapport

Update maatregelen
Er zijn de voorbije week verschillende kinderen getest geweest, maar iedereen
bleek negatief te zijn. Dit is een hele geruststelling.
We blijven ervoor gaan om het virus zoveel mogelijk buiten de schoolmuren te
houden.
Zoals eerder reeds werd aangegeven hebben we wel een aantal extra maatregelen
getroffen tot aan de krokusvakantie om zo toch de kans op besmetting te
verkleinen.
We hebben ingezet om de klasbubbels zoveel mogelijk uit mekaar te houden.
Daarom hebben we met hekken de klassen uit mekaar gehouden en hebben de
kinderen tijdens de speeltijden telkens met maximum 3 klassen buiten gespeeld.
Ook ’s morgens hebben we om half 9 de kinderen die dan reeds op school aanwezig
waren naar de klassen laten gaan. Zij konden in de klas een beetje thuiskomen bij
mekaar, wat lezen, een spel spelen, …
We gaan dit laten verderlopen tot aan de krokusvakantie, daarna evalueren we
opnieuw.
Verder blijven handhygiëne, ontsmetten van materialen, … belangrijk.
Dank je wel om alles zo goed mogelijk na te leven!

Varia


Koekenverkoop
Wij willen iedereen danken om de school te steunen en jullie aankoop van de
koekenpakketten. Wij verkochten maar liefst 310 pakketten!
Niet vergeten: de kinderen van de school zullen deze zakjes meekrijgen op
donderdag 4 februari. Indien uw kind afwezig zou zijn kunnen de pakketten
opgehaald worden ter hoogte van hoeve Van der Velpen tot 16 uur.



Bestellen van het valentijnsontbijt kan nog tot en met 5 februari.



Restaurantdag:
De restaurantdag wordt verplaatst naar 24 april en zal via afhaal maaltijden
worden aangeboden.



Tip van de gemeente: Lampionnentocht:
https://www.kortenaken.be/vrije-tijd/activiteiten/2020-2021/

Gedichtendag
Op 28 januari was het gedichtendag,
daarom dit gedichtje voor jullie:

Vriendelijke groeten
de directie
Christine Hendrickx

het team van De Zonnebloem

