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nieuwsflash 24 september 
 

Kalender 
 

M 27 LS – zwemmen 

 

D 28 Fotograaf  

Christine – vergadering directies Kinderkosmos 

W 29 Dag van de sportclub 

D 30 Sonia: navorming onderwijs Vlaanderen 

V 1 Jarigen 

 

Project Guinée 
 

Zoals reeds eerder gemeld 

werken we dit jaar een sociaal 

project uit rond Guinée.  Het 

project kreeg de mooie naam:  

Piindi Fii Guinée (bloemen voor 

Guinée) 

 

Anse en Elke kwamen dit 

project vorige woensdag al 

wat duiden in de klassen. 

De kinderen en de 

leerkrachten zijn alvast heel 

enthousiast. 

Wij willen het schooltje ‘Ecole 

primaire de Bhalia’ 

ondersteunen en ervoor 

helpen zorgen dat er zoveel 

mogelijk kinderen kunnen 

schoollopen in Bhalia. 

 

We gaan in de loop van dit schooljaar nauwe contacten met de kinderen en de leerkrachten 

opbouwen en gaan bv. koken, dansen, zingen, … 

Dit alles zal eindigen in een groots schoolfeest.   

We gaan ook zonnebloemen zaaien en de opbrengst wordt geschonken aan ons 

‘zusterschooltje’ in Bhalia. 



 

Varia 
 

 Ter herinnering: 

o grootoudersfeest: 13 oktober 

 

o luizenalarm! (blijvende aandacht) 

 

 Nieuwsbrief: vanaf nu enkel nog te lezen via smartschool.  

 

 Na veel ruzies hebben we besloten om vanaf maandag geen pokemonkaarten meer 

toe te laten op de school. 

 
 

Filmpje van de week 
 

Het filmpje van de week. 

Blake McGrath - Missing You (Official Video) - YouTube  : omdat ik onlangs las dat het 

wekelijkse filmpje nu officieel deel uitmaakt van de muzische vorming, heb ik het 

‘gezichtsveld’ open getrokken.  Ik heb de ruime definitie ervan even opgezocht : Muzische 

vorming = Leergebieden in het basisonderwijs die focussen op creatieve, culturele en 

kunstzinnige inzichten, vaardigheden, kennis en attitudes bij kleuters en 

lagereschoolkinderen.   De essentie is dus de ontdekkingstocht van jonge mensen naar hun 

eigen creatieve talenten en interesses.  Filmpje kunnen daarbij helpen.  Maar dan moeten 

ze wel het hele cultuurveld aftasten.  Dus geen beelden of schilderijen vandaag maar dans 

en meer bepaald hedendaagse/moderne dans.  Dit is een dans zonder vaststaande, 

traditionele bewegingspatronen waarbij het lichaam als expressie- en uitdrukkingsmiddel 

dient.  Vrijheid troef !!! 
 

 

 

 

Met vriendelijke groet en een heel fijn weekend! 

 

 
 

De Directie      het team van De Zonnebloem  

Christine Hendrickx 

https://www.youtube.com/watch?v=K_KcCCHCwJU

