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nieuwsflash 11 september 

 
Beste ouders 

 

- Momenteel komen er heel veel mailtjes binnen.  Mijn excuses indien u niet 

onmiddellijk antwoord hebt gekregen.  Dit komt zeker begin van de 

volgende week in orde. 

 

- De telefoon is ook hersteld op school, dus u kan ons gewoon weer bereiken. 

 

- De nieuwe brochure staat online.  U kan deze raadplegen via volgende link.   
https://www.vbw-

zonnebloem.be/files/brochures/Brochure%20en%20schoolreglement%202020-2021.pdf 

Ook alle nieuwsbrieven, documenten, kalender, … kan u daar vinden. 

 

- Wij willen ook onze vernieuwde muzische visie even in de kijker zetten.  

Het bijhorende filmpje kan u vinden via  
https://www.vbw-zonnebloem.be/files/brochures/Muzische%20visie%20(2).mp4 

 

- Formulieren, 

Graag volgende formulieren van alle kinderen afgeven aan de leerkracht 

ten laatste 17/9/20. 

• Goedkeuring schoolreglement 

• Bestelformulier 

 

- Nog even onder de aandacht brengen: 

Vanaf dit schooljaar nieuw: 

Vanaf 1 september 2020 is elke 5-jarige in het kleuteronderwijs 

leerplichtig. Voor de invulling van de leerplicht van de 5-jarigen in het 

kleuteronderwijs heeft de Vlaamse overheid gekozen voor 290 halve 

dagen (minimale) aanwezigheid per schooljaar. 

 

Het is belangrijk dat kleuters (leerplichtig of niet) regelmatig naar school 

komen.  Het is in het belang van je kind om het elke dag naar school te 

sturen.  Kinderen die lessen en activiteiten missen, lopen meer risico op 

https://www.vbw-zonnebloem.be/files/brochures/Brochure%20en%20schoolreglement%202020-2021.pdf
https://www.vbw-zonnebloem.be/files/brochures/Brochure%20en%20schoolreglement%202020-2021.pdf
https://www.vbw-zonnebloem.be/files/brochures/Muzische%20visie%20(2).mp4


 

achterstand.  Zij worden ook minder goed opgenomen in de 

leerlingengroep. 

 

De afwezigheidsgegevens van je kind worden doorgegeven aan de overheid.  

Kleuters die onvoldoende dagen naar school komen, kunnen hun kleuter- 

en/of schooltoeslag verliezen en ook de toegang tot het lager onderwijs is 

afhankelijk van het aantal dagen dat je kind kleuteronderwijs volgde. 

 

- Wij hebben al een hele verzameling potjes, doosjes, truien, ….  Ik zal er 

een fotoverzameling van maken en deze (vanaf volgende week) telkens 

bijvoegen bij de flash.  Zo kunnen wij misschien eigenaars terugvinden. 

 

- Startdag 13/9/20 KLJ Waanrode: https://we.tl/t-9k7KYXal5q  

 

- kalender 

  M 14 LS – zwemmen 

D 15  

W 16 Dag van de sportclub: alle kinderen mogen naar school komen in sportoutfit 

van hun sportclub of gewoon in sportkledij. 

D 17 Bib 

V 18  

 

Vriendelijke groeten 

de directie   het team van De Zonnebloem 

Christine Hendrickx                         

https://we.tl/t-9k7KYXal5q

