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nieuwsflash 15 januari 
 

Kalender 

 
M   

D 19 9.30: groep 2+3 - technopolis (Mechelen) (afgelast) 

9.30: groep 8+9 - instrumentenmuseum (Brussel) (afgelast) 

W 20  

D 21 LS – bib (afgelast) 

ICT: 6 (10.50), 5 (13.00), 4 (13.50) 

V 22 groep 3 – zwemmen (afgelast) 

Vm: groep 3 – toeters 

14.00: iedereen – opening project op de speelplaats 

 
Afspraken ophalen en afzetten van de kinderen 

 
Lieve ouders, 

Mogen we echt nog eens vragen van de richtlijnen te volgen. 

Het is vooral een probleem ’s avonds en woensdagmiddag.   

Er wordt gevraagd de auto niet te parkeren rond de school zodat een vlotte doorgang 

mogelijk blijft. 

Ook vragen we dat de ouders die te voet komen niet op de rijweg gaan staan.   Schuif aub 

aan op de gele stippen en wij bezorgen u uw kind wanneer het uw beurt is. 

Willen jullie dit ook doorgeven aan andere mensen die de kinderen komen ophalen of 

brengen zodat ook grootouders, … dit ook weten. 

Wij gaan ook vragen aan de politie om dit extra mee in de gaten te houden. 

Dank voor uw begrip en medewerking.   

 

 

 Varia 

 
 Alle activiteiten zullen tot 1 maart afgelast worden, ook meerdaagse uitstappen 

mogen niet doorgaan omwille van een raar beestje dat onze samenleving al bijna 

een jaar in de grip heeft.   

Praktisch wil dit zeggen 

- Geen boerderij- en/of bosklas 

- Geen informatieavonden voor de openluchtklas 

- Geen uitstappen 



 

- Niet zwemmen 

- Geen bibbezoek 

- Ook onze carnavalsfuif en de traditionele stoet zullen niet doorgaan.  We 

gaan zeker een alternatief binnen de klasbubbel voorzien. 

 

 Is het mogelijk om ook (voor de kinderen van de lagere school) wat extra 

controle uit te voeren op het maken van huiswerk en het meebrengen van 

materialen.  We merken dat er toch kinderen zijn die huiswerken niet tijdig 

afgeven.  Dit is een belangrijke deelstap van het leren leren en de groei naar 

zelfstandigheid. 

 

 

 

Niet vergeten: 

 
- NIET VERGETEN: koekenverkoop: tot en met 15 januari.  

https://www.devriendenkringwaanrode.be/activiteit.php?id=13 

- Wie een bestelling plaatste, vergeet deze dan ook niet te betalen a.u.b. 

- Bevraging van de ouders in verband met onze muzotheek  

- Inschrijving valentijnsontbijt 

https://www.devriendenkringwaanrode.be/bestellen.php?id=14 

- Trooper 

https://www.trooper.be/nl/trooperverenigingen/dezonnebloemwaanrode 

 
Vriendelijke groeten 

de directie    het team van De Zonnebloem 

Christine Hendrickx                         
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