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nieuwsflash 24 juni 
 

Kalender 
 

M 27 Zonnebloempicknick 

D 28 Groep 8+9 – fietseling (zie klasnieuwsbrief) 

W 29 Jarigen 

9.30: Viering 

Groep 9 – receptie en proclamatie 

D 30 Aperbox afhalen aan het KLJ-gebouw 

Nm vrij voor de kinderen 

 

Zonnebloempicknick  
 

De kleuters smullen hun boterhammetjes op ergens in of rond de school.  

De kinderen van de lagere school zoeken een gezellig plaatsje in de natuur van Waanrode 

om hun picknick op te peuzelen. 

Voorzie uw kroost dus van spijs en drank. 

De kinderen van de lagere school raden wij aan om stapschoenen (stevig schoeisel) aan te 

trekken!  

Alvast smakelijk eten!  

Denk aan de regen, denk aan zon! 

(zonnecrème, petje maar ook regenjasje!) 

 
 

Viering groep 3 en groep 9  
 

Viering om 9.30 uur in de kerk. 

Afscheid van groep 9   

en  

proclamatie voor groep 3. 

Alle kinderen zullen aanwezig zijn. 

Kom zeker met ons meevieren! 

Iedereen van harte welkom! 

 

‘s Avonds is er een receptie voor de ouders van de leerlingen uit groep 9.  

  



 

De laatste schooldag  
 

Zoals elk jaar wordt de laatste schooldag een feestelijke dag. 

Wij willen alle ouders, grootouders, … uitnodigen op onze speelplaats om 11.30 uur 

 

11.30: alle kinderen buiten op de speelplaats 

11.35: de kinderen dansen de vakantie in 

11.45: samen aftellen 

11.50: buitenrollen van de kinderen van groep 9 (! De kinderen van de andere klassen mogen dan nog 

niet vertrekken.  Wij vragen dat alle kinderen een erehaag vormen voor de kinderen van groep 9 die 

onze school zullen verlaten.) 

12.00: alle kinderen gaan in de rij staan bij de leerkrachten en mogen dan afgehaald worden door de 

ouders/grootouders. 

Zoals elk jaar zullen de kinderen in de voormiddag ook allemaal getrakteerd worden op een ijsje. 

 

 

Een schooljaar…  
 

Het is alweer eind juni…. 

Dankbaar kijken we terug op een fijn schooljaar. 

 

We willen iedereen die dit schooljaar tot een topjaar maakte hartelijk danken: 

 de ouders  

 het team van De Zonnebloem   

 de gemeente en alle gemeentelijke diensten 

 de mensen van de ondersteunende diensten uit de Kinderkosmos en KSD 

 de mensen van de schoolraad en de Vriendenkring 

 Karel Hadermann 

 alle helpende handen en denkende hoofden… 

 

Een welgemeende en oprechte dank aan iedereen die zijn/haar steentje heeft bijgedragen 

om van dit voorbije schooljaar weer onvergetelijk te maken! 

 

Zonder jullie was het niet gelukt! 

Samen stonden we sterk! 

 

Dank ook aan juf Nathalie, die tijdens mijn afwezigheid de school op het juiste spoor heeft 

gehouden! 

 

 

Dank je wel allemaal!  

2021-2022  

was een geweldig jaar! 
 

 

 

  



 

Proficiat 
 

Zoals elk jaar zijn we weer fier op al onze leerlingen voor de behaalde resultaten, maar 

vooral op de geleverde inspanningen! 

Heel speciaal een dikke proficiat voor de leerlingen van groep 9 met het behalen van hun 

getuigschrift. 

 

Wij zijn er van overtuigd dat de leerlingen die onze school verlaten met een boekentas vol 

kennis, wijsheid en sociale vaardigheden naar de middelbare school kunnen vertrekken. 

Wij wensen hen allen veel succes in hun verdere schoolcarrière! 

 

 Ferre 

 Ibe 

 Janne 

 Kaytlin  

 Lisa 

 Marie-Lisa 

 Matiz 

 Noa 

 Seppe 

 Siebe 

 Sienna 

 Wendel 

 Yoko 

 

Ook van harte proficiat aan de kinderen van groep 3, die in september de overstap naar 

het eerste leerjaar maken.  Wij wensen hen alle succes! 

 

Ook proficiat aan alle andere kinderen voor hun harde werk het hele schooljaar. 

  



 

Schooljaar 2022-2023 
 

Wij willen hier even meedelen dat deze verdeling afhankelijk is van het ons toebedeelde 

lestijdenpakket van het departement onderwijs en vorming.  De informatie werd eerst besproken 

met de personeelsdienst, de personeelsleden en dient daarna te worden voorgelegd aan de 

schoolraad.  Dit gebeurde woensdag 22 juni.  Wij konden dit dan ook nog niet meedelen op de 

oudercontacten. 

 

Het team: 
 

Directie 

 

Christine Hendrickx 

 

Verdeling van de groepen 

 

Kleuterschool           

 

➢ Groep 1  

Nathalie Leyssens 

 Christel Christiaens 

 Deze juffen zullen zeer nauw samenwerken en de klas zal opgesplitst worden in 2  

groepen: de instapklas en de eerste kleuterklas. 

De eerste kleuterklas zal in de containerklas zitten.   

Juf Christel ontfermt zich over de eerste kleuterklas op maandag, dinsdag en  

woensdag. Juf Nathalie neemt de instapklas onder haar vleugels.  Op donderdag en  

vrijdag zullen de klassen gesplitst blijven maar zal juf Nathalie de activiteiten in 

beide klassen voor haar rekening nemen en zal de kinderverzorgster ingeschakeld 

worden om de speel- en de zelfredzaamheidactiviteiten te ondersteunen. 

 

➢ Groep 2  

Marie – Jeanne Meeus  

Christel Christiaens op donderdag 

 

➢ Groep 3   

Sonia Smets 

Christel Christiaens op vrijdag 

 

Lagere school           

 

➢ Groep 4  

Sofie Maris  

Met extra ondersteuning 

 

➢ Groep 5  

Nathalie Chantrain 

Met extra ondersteuning 

 



 

➢ Groep 6           

Liese Govaerts 

Met extra ondersteuning 

 

➢ Groep 7  

Amaryllis Eyletten  

Met extra ondersteuning 

 

➢ Groep 8  

Elke Nys     

Met extra ondersteuning 

 

➢ Groep 9  

Jella Swinnen 

Met extra ondersteuning 
 

We hebben met het team ervoor gekozen om volgend jaar, met de invoering van de 

digisprong en het feit dat alle leerlingen van groep 8 en 9 een laptop krijgen, meester Hans 

klasvrij te maken.   

Hij zal zich vooral focussen om de kinderen en de klassen te ondersteunen bij de uitvoering 

van deze vernieuwing. 

Verder zal hij ook ICT-lessen blijven geven in de klassen en zal hij een ondersteunende of 

vervangende taak op zich nemen in verschillende klassen van de lagere school. 
 

Aanwending van de overige lestijden    

                 

➢ Bewegingsopvoeding 

Gianni Donghi 

 

➢ Zorgcoördinator             

Antje Hadermann 

 

➢ Administratief medewerker 

Sonia Vandermeulen 
 

 

Andere vaste activiteiten, vakantie, verlof en pedagogische studiedagen 
 

zie kalender in bijlage 

 
Prioriteiten 

 
- Verdere uitrol van de digisprong: professionalisering en toestellen voor kinderen 

- Bijsturen van de zorgvisie en zorgwerking 

- Blijvende aandacht voor sporenwerking, dagcontracten, muzische vorming, 

verbindend werken 

- Opvolging van de bevragingen van ouders en leerkrachten 

- Muzisch project met muzische opvoering 



 

Vernieuwd schoolreglement 

 

De nieuwe schoolbrochure zal reeds eind augustus op de website en in smartschool 

verschijnen. 

Wat verandert er? 

Eigenlijk niet zo heel veel: 

- Wijziging van de instapleeftijd bij overstap naar het lager onderwijs, en naar het 

middelbaar onderwijs. 

- Indexering van de bedragen van maximumfactuur. 

 

 

Voor de ouders van nieuwe Zonnebloemers 
 

U kan kennis maken met De Zonnebloem via onze website www.vbw-zonnebloem.be. 

 

Voor nog meer info mag u steeds contact opnemen  

➢ school: 016 / 77 72 67 

➢ directiewaanrode@gmail.com 

➢ Hendrickx Christine: 016 / 82 09 90 of  0460 / 95 61 63 

 

We willen graag de nieuwe kinderen, die op 1 september starten, laten 

kennismaken met de juf en hun klas op donderdag 25 augustus 2022. 

Gelieve hiervoor even te bellen of te mailen zodat we weten dat u langs 

komt. 

 
 

Engagement Guinée 
 

Onze activiteiten voor onze samenwerking met ‘projekt Misside’ in Guinée-Telimele heeft 

een mooie cent opgeleverd.  We zamelden met onze zonnebloemverkoop, café Guinée en het 

schoolfeest 1800 euro in.  Dit wordt feestelijk overhandigd op vrijdag 24 juni. 

Dit project zal volgend jaar verder gezet worden. 

Wij willen van ganser harte iedereen danken voor de steun. 

Wij worden op de hoogte gehouden van wat er met deze centjes is gebeurd.  Dus wordt 

vervolgd…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vbw-zonnebloem.be/


 

Varia 
 

➢ Uitnodiging  

infoavonden september 2022 

zie bijlage  

 
➢ Jaarkalender 2022-2023 in bijlage 

 

➢ Boekentassen 

Koop je voor het volgend schooljaar een nieuwe boekentas, je oude boekentas is 

welkom bij ons en zal gedoneerd worden aan de voedselbanken. 
 

➢ Wij willen alle mensen danken die de moeite hebben genomen om de bevraging in te 

vullen.  Wij nemen jullie bezorgdheden zeker mee en koppelen dit in de loop van 

september naar jullie terug.  Wij hebben een aantal bezorgdheden nu al in onze 

kalender van 2022-2023 opgenomen.  

Bv.   

o zo zullen er in september na het algemeen oudercontact voor het eerste 

leerjaar een aantal kijkmomenten voor de ouders zijn 

o komt er een infomoment/helpmoment om jullie met smartschool op weg te 

helpen. 

 
➢ Bouwnieuws 

Zoals jullie wellicht al gehoord of gezien hebben is er voor het klooster een 

bouwaanvraag ingediend.  Dit gebouw zal plaats maken voor een nieuw gebouw waarin 

de Kiekeboe, de zorgklas, het secretariaat en het personeelslokaal gevestigd zullen 

worden.  De procedure is lopende.   

 

➢ Verloren voorwerpen boekentassenrock (zie bijlage) 

 

➢ Er bleven heel wat koekendozen achter op school.  Deze worden volgende week aan 

de schoolpoort op een tafeltje gelegd.  Neem gerust mee wat je kan gebruiken.  

Wat niet weg is, schenken we aan de organisatie die de boekentassen komt ophalen. 

 

➢ Het CLB in de vakantie:  (zie bijlage) 

 

➢ Wij verkopen oude schoolbanken (30 euro per stuk).  Ideaal voor 

thuis in de speelhoek, op de slaapkamer, ….  Er zijn  er 10 

beschikbaar.   

Indien interesse, laat gerust iets weten aan de directie. 

 

 

 

 

  



 

Wij wensen iedereen een hele fijne vakantie! 

Tot in september! 
 

 

 
 

 

 

 

 

Vriendelijke groeten 

de directies het team van De Zonnebloem 

Christine Hendrickx 

Nathalie Chantrain (a.i.)     
 

      

Fijne vakantie 


