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nieuwsflash 19 maart 
 

Kalender 

M 22 Papieren restaurantdag komen mee met de kinderen 

Groep 5 - middagsport 

D 23  
W 24  

D 25 ICT groep 4,5,6 

Kijkmoment instappers na de paasvakantie (na schooltijd) 

V 26 9.30: groep 2 – Kip Kato (10.00 start)  

Groep 3 - zwemmen 

 

 

Nieuwe richtlijnen vanuit de overheid 

 

Alle leerlingen van groep 8 en 9 moeten vanaf 22 maart verplicht een mondmasker 

dragen op school.  Wij willen echter vragen om dit al vanaf morgen te doen. 

Verder willen we nog extra benadrukken dat in deze richtlijnen ook het verplicht 

dragen van mondmaskers door de ouders vermeld 

in de schoolomgeving, dus ook in de wagen bij het 

afhalen en brengen van de kinderen. 

 

We zullen ook opnieuw de lat hoger leggen 

betreffende handen wassen/ontsmetten, 

verluchten, afstand tussen de verschillende 

klasbubbels, … 

 

Deze maatregelen wordt ingevoerd omwille van de 

stijging van het aantal besmettingen binnen het 

onderwijs, vooral bij kinderen in de lagere school.  

Ik wil wel even vermelden dat er bij ons momenteel 

geen besmettingen zijn.  

Bij eventuele besmettingen worden jullie hiervan 

dadelijk op de hoogte gebracht. 

 

 

 



 

 

Generatie rookvrij 
 

 

 

INFOARTIKEL KORTENAKEN 
GENERATIE ROOKVRIJ 

 
 

 

Elke week beginnen in ons land honderden kinderen te roken. Ze spiegelen zich aan 

mensen waarnaar ze opkijken en kopiëren hun gedrag. Ook rookgedrag: zien roken 

doet dus roken. 

Generatie Rookvrij wil dit een halt toeroepen. Het doel: kinderen die nu geboren 

worden rookvrij laten opgroeien. Als we ervoor zorgen dat rookvrij de norm wordt, 

zullen kinderen en jongeren weerbaarder worden en minder snel geneigd zijn zelf 

een sigaret op te steken. De slagzin ‘Zien roken, doet roken. Rook of damp daarom 

niet in het zicht van kinderen.’ vat dit dan ook perfect samen. 

De gemeente Kortenaken draagt ook een steentje bij tot een rookvrije toekomst 

voor onze kinderen en jongeren. Vanaf woensdag 31 maart maakt het 

gemeentebestuur in samenwerking met de intergemeentelijk preventiewerker, 

Wouter Buelens en Logo Oost-Brabant de omgevingen rond de kleuter -en 

basisscholen rookvrij.   

Ook onze school zal hieraan deelnemen.   

We vragen aan iedere bezoeker om niet meer in de omgeving van de schoolpoorten 

te roken. Zo gaan we in Kortenaken alvast samen op weg naar een rookvrije 

toekomst. En dat is goed voor iedereen! Jouw bijdrage? Niet roken in de buurt of 

het zicht van kinderen en jongeren. 

Ook in Geetbets, Landen, Linter en Zoutleeuw worden verschillende locaties 

rookvrij gemaakt. 

Meer informatie? www.generatierookvrij.be 

 

 

http://www.generatierookvrij.be/


 

Varia 
 

- Niet vergeten: bestelling klasfoto’s 
 

- Smulparty 

 
Bestellen via https://www.devriendenkringwaanrode.be/  

 

 
Vriendelijke groeten 

de directie    het team van De Zonnebloem 

Christine Hendrickx                         

https://www.devriendenkringwaanrode.be/

