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nieuwsflash 10 maart 
 

 

 

Kalender  
 

 

M 14 LS – zwemmen 

Groep 6 – middagsport 

ICT groep 4-5-9 

Oudercontact 

D 15 Oudercontact 

W 16 Oudercontact 

D 17 Oudercontact 

V 18 13.00: groep 8-9: lezing Kim Gabeels (school) 
 

 

 

 

 

Filmpje van de week 
  

The Golden Age of the Xylophone - YouTube : De xylofoon bestaat uit één of twee rijen 

houten ‘plankjes’ die zijn opgehangen aan een op een frame opgespannen touw. Het is een 

zogeheten ‘gestemd’ slagwerkinstrument waarbij elk plankje voor een toon staat.  Hoe 

langer het plankje hoe lager de toon.  Wanneer er twee rijen zijn komen de plankjes van de 

bovenste rij overeen met de zwarte toetsen van de piano en de onderste met de witte.  Bij 

de betere professionele xylofoons zie je onderaan de staven ook buizen of zogeheten 

resonators hangen die het geluid versterken.  Ook deze resonators zijn langer bij de 

lagere tonen.  De naam xylofoon is een samenstelling van twee Griekse woorden : xylon dat 

hout en phonè dat geluid betekent.  Je bespeelt het instrument met stokken met een 

harde kop van rubber, hout of kunststof.  Door de ietwat scherpe klank heeft muziek 

gespeeld op een xylofoon altijd een min of meer vrolijk effect.  Het doet mij altijd aan 

kermis of het circus denken. 
 

 

 

 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ExGGG1R0liM


 

  Corona 
 

• We zijn overgeschakeld naar code geel d.w.z. dat de lagere school vanaf nu terug 

mag gaan zwemmen. 

• Wij hebben deze week 1 besmetting te melden. 

 

 

 

Varia 
 

 

• Vergeet je take-away niet af te halen! 

• Folders van kampen, theaters, … worden op smartschool gezet. Je vindt ze terug op 

intradesk – leerlingen en ouders – flyers en folders. Bekijk dit dus regelmatig. Je 

kan ook zelf instellen dat je een melding krijgt wanneer er iets wordt toegevoegd. 

 

 

 

Met vriendelijke groet  

 

De Directie  

Nathalie Chantrain a.i.      het team van De Zonnebloem  

Christine Hendrickx 


