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nieuwsflash 22 april 
 

Kalender 
M  25  LS – zwemmen  

9.30-10.30: groep 1 – Vogel wil anders (Zoutleeuw – Het Vinne)  

D  26  9.30: groep 4 – Zintuigenpad (Halve Maan Diest)  

W  27  
 

D  28  Groep 6-7  - Ridderklas  

Groep 8 – 9: schoolsportdag van de gemeente (brief volgt nog) 

12.45: groep 5 - Peinwinning  

V  29  Groep 6-7  - ridderklas  

 

 

Filmpje van de week 
 
Making LOVE on Burning Man 2015. Ukrainian Art-project "LOVE", assembling. - YouTube 

E. Dickinson, If i can stop one heart from breaking - YouTube  : eerst wat omkadering.  Burning 

Man is een evenement dat jaarlijks wordt gehouden in de Black Rock Desert in Nevada, Verenigde 

Staten.  Het is een festival met allerlei creatieve uitingen.  Beeldhouwkunst is er altijd prominent 

aanwezig.  In 2015 werd daar door de Oekraïense beeldhouwer Alexander Milov het beeld ‘LOVE’ 

geplaatst.  Twee volwassenen die met de rug naar elkaar gekeerd zitten terwijl hun kinderlijke zelf 

elkaar de hand reiken.  In 2018 werd dit beeld in de stad Odessa geplaatst waar nu door de 

Russische aanvallen ‘LOVE/LIEFDE’ meer dan ooit nodig is. 

 

 

Bevraging 
 

Wij willen heel graag een beeld krijgen over jullie tevredenheid van onze schoolwerking.  

Daarom hebben wij een bevraging opgesteld in samenwerking met de schoolraad.  Het 

invullen van deze bevraging duurt ongeveer een kwartiertje.  Het zou heel fijn zijn als 

jullie hier even tijd voor zouden willen maken. 

Het invullen van deze bevraging is enkel digitaal en kan door op de volgende link te klikken. 

 

De link naar de bevraging. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GjCfUANbVqY
https://www.youtube.com/watch?v=aFPPa11GNBM&t=11s
https://nl.wikipedia.org/wiki/Black_Rock_Desert
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nevada_(staat)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Verenigde_Staten
https://nl.wikipedia.org/wiki/Verenigde_Staten
https://forms.gle/MBsLJ86BnQrQy3ebA


 

Schoolfeest 
 

Schoolfeest:  Het schoolfeest zal doorgaan op 21 mei 2022 en de kinderen verzorgen een 

optreden.  Graag willen we zicht krijgen op het aantal kinderen dat aanwezig zal zijn 

tijdens het schoolfeest.  Daarom willen we vragen het strookje dat de kinderen mee 

krijgen in te vullen en te bezorgen aan de klasleerkracht voor 5 mei 2022. 

 

 

Stickers Rode Kruis 
 

Vrijdag 22 april zullen er aan de schoolpoort ’s morgens en ’s avonds stickers van het Rode 

Kruis worden aangeboden door de mensen van De Vriendenkring.  De prijs per sticker is 5 

euro.  Hiervan gaat er 1 euro naar de schoolwerking.  Bent u van plan een sticker te kopen, 

koop hem dan bij ons.   Geef dit ook door aan de mensen die de kinderen komen halen. 

Alvast dank voor uw steun! 

 

Kan je zelf niet aanwezig zijn vrijdag; geef dan gerust 5 euro mee in een gesloten omslag 

met de naam van het kind op de omslag en wij bezorgen u de sticker. 

 
 

 

Wij zoeken 
 

• Nog enkele helpende handen zijn er nodig voor de vrijdag 6 mei in de namiddag 

(verkeersweek).  Kan je nog helpen?  Stuur dan zeker een mailtje naar Sofie 

Maris via smartschool of groep4waanrode@gmail.com. 

 

• De papa van Alina zoekt nog platte kaarsen, aanstekers, verband, 

ontsmettingsmiddelen en medicatie voor kinderen om naar Oekraïne te sturen.  

Kan jij helpen?  Geef het mee naar school en wij zorgen dat het bij Guido Kimps 

raakt. 

 

• Voor het project van volgend schooljaar verzamelt groep 2 wikkels 

van de chupa chups lolly’s.  Geef ze gerust mee naar school of stop 

ze in de brievenbus van de school.  

 

 

Meldingen 
 

• Er zijn alweer meldingen van luizen.  Gelieve waakzaam te blijven en uw 

kind(eren) indien nodig te behandelen. 

 

mailto:groep4waanrode@gmail.com


 

• Er is momenteel 1 personeelslid besmet.  Het personeelslid is in quarantaine en 

niet in contact geweest met de kinderen. 

 

 

Met vriendelijke groet  

De Directies      het team van De Zonnebloem  

Christine Hendrickx 

Nathalie Chantrain (a.i.) 

 

 


