Vrije Basisschool
De Zonnebloem
Oude Diestsestraat 4
3473 Waanrode
tel. 016/77 72 67
e-mail: directiewaanrode@gmail.com

nieuwsflash 18 september
-

Mogen wij vragen om uw kind ook regelmatig te checken op luizen. Er
zijn momenteel een paar meldingen. Dus volg dit zeker op.

-

In verband met corona:
Voor al uw vragen of een kind al dan niet naar school kan of mag omdat het
hoest, keelpijn heeft, … vragen wij u om dit even te bespreken met de
huisarts. Dit is voor ons moeilijk in te schatten en wij zijn ook geen
dokters. Meldingen van ziekte, kinderen die thuis moeten blijven omwille
van mogelijke besmettingen, … vragen wij om dit te melden via de directie
(per mail of telefonisch).

-

Gevonden voorwerpen zoeken hun eigenaar. Bij deze mail zit ook een
reportage van gevonden voorwerpen. Herkent u iets, gelieve dan contact
op te nemen met de directie. Dan wordt dit terug bezorgd. Dingen die
eind van de week nog geen eigenaar gevonden hebben, zullen we weggooien
of – geven.

-

De Vriendenkring heeft alle kinderen verrast met een wafeltje en een
drankje! Dank je wel hiervoor!

-
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-

Groep 3 – zwemmen
14.00: leerlingen groep 6 – eerste communie
11.00: leerlingen vorig jaar groep 9 – vormsel

Onze school zal meewerken aan een studie van de KULeuven (bewegingsen revalidatiewetenschappen.
De informatie zit in de 2 bijlagen.

Dit is van toepassing voor de kinderen die momenteel in het tweede
leerjaar (groep 5) zitten. Zij zullen een traject lopen, samen met
meester Gianni tijdens de turnlessen en een vijftal keer op een schooljaar
ook middagsport krijgen. De deelname tijdens deze middagsport is op
vrijwillige basis. Deze groep zal gedurende 4 schooljaren gevolgd worden.
Indien u als ouder (van een kind uit groep 5) niet wenst dat uw kind
deelneemt aan de studie vragen we dit voor 25/9/20 schriftelijk te
melden (via mail of via bijgevoegd document) aan de directie.
-

Niet vergeten: goedkeuring schoolreglement!

-

Lege batterijen en lege inktpatronen (grootte van een vuist) worden het
ganse schooljaar door verzameld en mogen mee naar school worden
gegeven.

-

Info en flyers: momenteel worden we overstelpt met vragen om flyers,
folders, … te verspreiden onder de ouders (digitaal of op papier). We
steken hier echt veel tijd in maar hebben beslist dat we via de school
deze niet meer gaan verdelen. We delen enkel nog de flyers uit van de
gemeente en de parochie. De andere kan u wel steeds vinden bij een
oudervergadering. Uitzondering is nog deze week: de flyer van de
muziekschool van Kortenaken. (zie bijlage)

-

Grootoudersfeest (enkel voor de ouders van onze kleuters): Normaal
gezien ging dit doorgaan op woensdag 14 oktober, maar zoals het er nu
naar uit ziet, zullen we dit moeten annuleren. De leerkrachten zullen wel
met de kinderen een filmpje opnemen. Dit zal aan de ouders bezorgd
worden voor de grootouders.
In de klas knutselen de kinderen 2 cadeautjes voor één ieder
grootouderpaar.
Gelieve onderstaande gegevens in te vullen en terug te bezorgen aan de
leerkracht voor 25 september!

Graag hadden we van u gehoord welke aanspreektitels er bij het versje
moeten staan.
Aanspreektitel 1: ……………………………………………………………………………
Aanspreektitel 2: …………………………………………………………………………..
Indien de grootouders gescheiden zouden zijn, kunnen we een extra
cadeautje maken. Welke aanspreek titel moet er dan zijn?
Aanspreektitel 1: ……………………………………………………………………………
Aanspreektitel 2: …………………………………………………………………………..
We willen wel benadrukken dat we enkel een geschenkje kunnen maken
voor de grootouders. Overgrootouders, … lukt echt niet.
Vriendelijke groeten
de directie
Christine Hendrickx

het team van De Zonnebloem

