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Heropstart na de paasvakantie 
 

Onze school zal op 19 april gewoon weer open zijn.  Heel veel aanpassingen zullen er 

niet dienen de gebeuren omdat we deze voor de vakantie reeds hadden 

doorgevoerd. 

 

De kinderen van groep 8 en 9 dragen in de klas en op de speelplaats een 

mondmasker. 

 

We blijven ook vragen om bij afzetten of ophalen van de kinderen afstand te 

respecteren, aan te schuiven in de rij en een mondmasker op te zetten.  Dit geldt 

zowel voor voetgangers en fietsers als voor mensen die met de wagen komen. 

Gelieve dit ook door te geven aan andere mensen die je kind zouden komen brengen 

of halen. 

 

Alle andere richtlijnen blijven gelden (handhygiëne, afstand bewaren, 

circulatieplan, …). 

 

In geval van besmetting dan vragen we u om zo snel mogelijk de school te 

verwittigen via directiewaanrode@gmail.com of tijdens de schooluren op 

016/777267. 

 

 

Gesprek inspectie 
 

Op dinsdag 20 april hebben we met een afvaardiging van ons personeel en de 

directie een gesprek met een inspectieteam van het departement onderwijs.  

Samen met hen bekijken we of we de kwaliteit van het onderwijs dat we aanbieden 

voldoende evalueren, bijsturen en verder ontwikkelen.  Verder krijgen we tips om 

hier nog verder mee aan de slag te gaan. 
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E.H. Ben Sterckx 
 

In de vakantie vernamen we het droevige nieuws dat Mr. Sterckx 

overleden was.  Mr. Sterkx was jarenlang pastoor in onze parochie en 

we hadden een nauwe samenwerking met de voorbereidingen van de 

communievieringen.  Maar daarnaast was hij ook jarenlang voorzitter 

van ons schoolbestuur en hij is lid gebleven tot we de overstap 

gemaakt hebben naar het nieuwe schooolbestuur.   

Wij willen via deze weg alle familieleden en vrienden ons oprecht 

medeleven aanbieden.  Hij zal voor altijd in ons hart blijven en 

we zijn zeer dankbaar voor alles wat hij voor onze school gedaan 

en betekend heeft.   

  

 

  

 

Schoolraad 
 

Met de opstart van de nieuwe schoolraad vanaf 1 mei 

2021 wil ik toch 2 afscheidnemende schoolraadleden even 

in de bloemen zetten. 

Patrick Nollet en Luc Nys zullen na zoveel jaren lid te zijn geweest van onze 

schoolraad afscheid nemen.   

Luc was naast voorzitter en secretaris ook medeoprichter van onze schoolraad en 

heeft al die jaren alles in goede banen geleid.  Patrick was afgevaardigde van de 

lokale gemeenschap.  We zullen hen missen en we willen hen danken voor al die jaren 

van engagement voor onze school. 

Dank je wel Luc en Patrick ! 

Van zodra het even kan zullen we jullie hiervoor ook nog eens extra in de 

bloemetjes zetten. 

 

 

Secretaressedag 
 
Het was donderdag 15/4 secretaressedag.  Via deze weg 

willen we al onze administratief medewerkers toch even in 

de bloemetjes zetten!   

Dank aan alle administratief medewerkers!  

 

 

 

 

  



 

Varia 
 

- Langs het baantje hangen nog steeds onze boodschappen.  Kom gerust een 

kijkje nemen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Niet vergeten: inschrijving Smulparty voor 19 april via deze link.  De 

opbrengst zal zeker geïnvesteerd worden in onze school. 

Laatste dagen om in te schrijven!!!! 

 

 

 

 
Vriendelijke groeten 

de directie het team van De Zonnebloem 

Christine Hendrickx                         

https://www.devriendenkringwaanrode.be/bestellen.php?id=15

