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nieuwsflash 10 september 
 

Kalender 
 

M 13 LS - zwemmen 

D 14 19.30: Vriendenkring 

W 15  

D 16 9.30-14.00: groep 7 – ontdekken van eigen talenten (Zoutleeuw ) 

V 17 10.00: voorstelling muziekaccademie  

13.15: Viering in de kerk (alle kinderen van de lagere school gaan mee) 

Strapdag (zie aparte brief) 

 

Luizen 
 

Er komen uit verschillende klassen meldingen van luizen. 

Gelieve de kinderen grondig na te kijken en dit een aantal dagen na 

elkaar te herhalen. 

Indien nodig, behandel uw kind. 
 

Filmpje van de week 
 

Zoals beloofd delen we het ‘filmpje van de week’ dat de kinderen in de klas (in 

het kader van muzische vorming) bekijken. 

Filmpje van de week. 

Cyprus' new underwater museum is helping a party town's seabeds to recover - 

YouTube  

Een nieuw project van Jason De Caires Taylor.  Een nieuw onderwatermuseum.  Ditmaal in 

Cyprus.  Zij bedoeling is zoals altijd een artistieke omgeving scheppen waarin het zeeleven 

(opnieuw) kan floreren.  Hij is hiermee niet aan zijn proefstuk toe en verder in het filmpje 

zie je enkele voorbeelden van het effect.  
 

Verkeer 
 

 Mogen we vragen om alle kinderen een eigen fluovestje mee te 

geven.  De vestjes van de school zelf verminderen wekelijks.  Het is 

echt noodzakelijk dat alle kinderen een fluovestje aandoen om naar 

school te komen.  We dragen dit ook tijdens uitstappen. 

 Strapdag: zie bijgevoegde brief van de verkeersgroep  
 

https://www.youtube.com/watch?v=AwnRuDuhAnU&t=34s
https://www.youtube.com/watch?v=AwnRuDuhAnU&t=34s


 

 

Smartschool 
 

Smartschool is nog in volle ontwikkeling. 

Wij werken hard om dit allemaal rond te krijgen. 

Ouders die echt nog een papieren nieuwsbrief willen, moeten ons dringend iets laten weten, 

want dit zal vanaf eind september niet meer automatisch gebeuren. 

 

Eind deze maand worden de nieuwsbrieven enkel nog via smartschool gestuurd, niet meer 

via mail! 

 

Mailen via smartschool naar de leerkracht kan ook.  Hiervoor kan je niet werken met de 

mailadressen van de klas, maar moet je de naam van de leerkracht ingeven en dan komt het 

mailadres vanzelf. 

 

We hopen dat het voor iedereen lukt een account aan te maken op smartschool. 

Indien er toch problemen moesten zijn, mail naar: groep6waanrode@gmail.com. 

 

Indien u ook kinderen in het secundair hebt, die smartschool gebruiken, kan u die accounts 

koppelen op de volgende manier: 

 

 
 

 

mailto:groep6waanrode@gmail.com


 

Varia 
 

 Koekendozen, fruitdozen, brooddozen, drinkbussen, turnkledij, …  graag voorzien 

van de naam van uw kind want er blijven wekelijks heel wat spullen achter. 

 

 Ter herinnering: 

o grootoudersfeest: 13 oktober 

o pedagogische studiedag: (geen school voor de kinderen): 20 september 

 

 Op de kiezels aan de Kiekeboe werd een goudkleurige USB-stick gevonden.  De 

rechtmatige eigenaar mag zich melden bij de directie. 

 

 Wij zoeken nog dringend zwemouders! 

 

 Info schooltoeslag zie bijlage 

 

 

Met vriendelijke groet en een heel fijn weekend! 

 

 
 

 

De Directie      het team van De Zonnebloem  

Christine Hendrickx 


