Vrije Basisschool
De Zonnebloem
Oude Diestsestraat 4
3473 Waanrode
tel. 016/77 72 67
e-mail: directiewaanrode@gmail.com
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LS -zwemmen
KS+LS – oudercontact (digitaal)
KS+LS – oudercontact (digitaal)
Doorschuifdag + breng-je-knuffel-mee-naar-schooldag
LS – schoolreis Bokrijk (zie verder)

Viering groep 3
Groep 9 – diploma-uitreiking
Zonnebloempicknick
Geen school meer voor de kinderen

Komende activiteiten
-

Oudercontacten lagere school 20 en 21 juni: U kreeg van de leerkrachten een
moment om oudercontact digitaal bij te wonen. Mogen wij iedereen vragen zich aan
deze uren te houden zodat iedereen aan de beurt kan komen. Wij staan erop om
elke ouder individueel te spreken.

-

Doorschuifdag op woensdag 23 juni.
NIEUW: Initiatief van het Zonneparlement: Breng-je-knuffel-mee-naar-schooldoorschuifdag
Dag allemaal,
Het schooljaar zit er bijna op, maar er staat nog een speciale dag op het
programma!
Volgende week woensdag gaan jullie een kijkje nemen in de klas van volgend
jaar. Jullie gaan jullie nieuwe juf of meester die dag al wat beter leren
kennen.
Dat is best spannend, toch?

Wel, om deze dag nog leuker te maken en om ervoor te zorgen dat jullie je
helemaal goed en gezellig gaan voelen in die klas, mogen jullie die dag een
knuffel mee naar school brengen.
Knuffel er maar op los, want dat is toch iets wat we echt missen!
Vele groetjes,
Het knuffel-parlement
-

Vrijdag 25 juni: schoolreis lagere school zie aparte brief.
Iedereen draagt T-shirt van de school!

-

Viering groep 9 en groep 3: maandag 28 juni
Jammer genoeg kunnen we deze kinderen niet vieren zoals we echt zouden willen,
maar we proberen hiervoor een oplossing te bieden.
Wij zullen zelf van alle vieringen foto’s maken en deze aan de ouders bezorgen.
groep 3:
De kinderen van groep 3 zullen op maandag 29 juni (in de voormiddag) in de
bloemetjes gezet worden en zullen dan ook hun kleuterdiploma krijgen.
groep 9:
Voor deze kinderen zal de diploma-uitreiking doorgaan op maandag 28 juni om 19.30
uur op de speelplaats.
Deze viering is echter wel onderworpen aan een aantal regels en het is enkel
toegelaten wanneer deze regels strikt nageleefd worden.
Wij hopen dan ook op ieders begrip en medewerking.
o Enkel ouders (plusouders) zijn toegelaten op deze samenkomst. Broers en
zussen mogen we even niet toelaten. Wij vinden dit zelf heel erg, maar het
kan echt niet anders.
o Ouders en kinderen dragen een mondmasker en er zal bij binnenkomst
gevraagd worden de handen te ontsmetten.
o De ouders en kinderen komen de school binnen langs de kleine poort.
o De ouders nemen plaats op een stoel en zitten in hun bubbel.
o Er mag tijdens deze avond niet rondgelopen worden, tenzij om naar het toilet
te gaan.
o De kinderen gaan bij het binnenkomen dadelijk naar de klasbubbel en zullen
hier blijven tot de ouders naar huis vertrekken.
o De school verlaten gebeurt langs de grote poort.
De uitnodiging voor deze receptie wordt vrijdag 18 juni meegegeven met de
kinderen. Gescheiden ouders zullen deze in de brievenbus of met de post krijgen.

-

De grote Zonnebloempicknick op dinsdag 29 juni.
Voorzie uw kroost dus van spijs en drank.
De kinderen zullen in de buurt van de school (in hun eigen bubbel) picknicken in het
gras.
Elk kind eet van het eigen luchpakket, kinderen mogen niets uitdelen.

Denk aan de regen, denk aan zon! (gelieve uw kind zelf in te smeren en geef
eventueel een petje maar ook regenjasje mee, afhankelijk van het weer)
-

Laatste schooldag: dinsdag 29/6
De kinderen zullen samen met het team de vakantie inzingen en indansen en zullen
samen aftellen. Tussen 15.40 en 16.00 uur mogen de kinderen van groep 1 t.e.m.8
afgehaald worden.
De kinderen van groep 9:
Wanneer alle andere klassen zijn opgehaald, gaan we ons richten op deze
klas.
Zij krijgen om 16.15 uur een privébegeleiding.
Ze zullen via de grote poort de school verlaten en worden buitengerold.
Enkel de ouders van de kinderen van groep 9 mogen dit bijwonen, maar wij
vragen wel om volgende veiligheidsvoorschriften na te leven:
- Kom te voet of parkeer uw wagen aan de kerk of achter de auto’s
van de leerkrachten (dus niet aan de school zelf)
- Haal broers en zussen wel reeds vroeger op (zie hierboven)
- Draag een mondmasker
- Neem plaats aan de overkant van de straat (kant slager) zodat we
met de kinderen kunnen plaatsnemen voor de grote poort.
- Respecteer onderling de social distance (1,5 meter tussen de verschillende
gezinsbubbels)
- Indien uw kind aan de beurt komt (wij roepen dit af in de micro), mag u tot voor
de schoolpoort komen zodat u kan meegenieten en eventueel foto’s nemen.
- Neem nadien terug plaats aan de overkant van de straat.
- Wanneer alle kinderen zijn buitengerold, laten we hen even het materiaal dat
nog mee naar huis moet ophalen en dan brengen wij de kinderen tot bij de
ouders.
Dank voor uw begrip en medewerking!

Smartschool
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:

Varia
-

Kalender 2021-2022
Na het drukken van de kalender hebben we nog een extra aanpassing moeten doen,
gelieve dit zelf aan te passen op de reeds gedrukte kalenders. Op de kalender in
bijlage is dit wel aangepast.
Op 16 februari staat er een pedagogische studiedag, deze werd verplaatst naar 11
mei.

-

Kiekeboe: De regeling die vanaf volgend schooljaar zal ingaan wordt volgende week
verder uitgelegd. Momenteel worden de afspraken op papier gezet tussen beide
organisaties.

-

Informatie - Generatie Rookvrij gemeente Kortenaken: in bijlage

-

Maandag 21 juni willen we onze “Rode Duivels” een hart onder de riem steken en
onze school rood (of geel of zwart) laten kleuren.

-

-

Niet vergeten:

Vriendelijke groeten
de directie
Christine Hendrickx

het team van De Zonnebloem

