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nieuwsflash 26 februari 
 

Kalender 

M 1 Groep 6+7 – boerderijklas 

LS – zwemmen 

Week van de vrijwilliger 

Groep 5: middagsport 

15.00: groep 3 -STE@M 

D 2 Groep 6+7 – boerderijklas 

W 3 19.30: groep 8+9 – ouderavond zeeklas 

D 4 ICT groep 7,8,9  

V 5  

 

Update maatregelen 

 

Het lijkt misschien dat wij zagen, maar we merken nog steeds dat mensen kinderen 

komen afzetten of ophalen zonder mondmasker. 

Ook het aanschuiven in de rij gebeurt niet altijd. 

Wij zijn tot nu toe gespaard gebleven van veel besmettingen en we willen dit heel 

graag zo houden. 

Graag willen we toch nog eens vragen dit vol te houden en te doen 

 

Week van de vrijwilliger 

 

Via deze weg willen we graag alle vrijwilligers bedanken voor hun ongelooflijke inzet 

en hulp al die vele keren… 

Dank je wel aan 

- alle ouders, grootouders, familieleden  

- alle mensen van De Vriendenkring 

- alle mensen van de schoolraad 

- alle zwemouders 

- alle helpers en begeleiders tijdens onze acitiviteiten 

- alle familieleden van onze personeelsleden 

- alle mensen die op de een of andere manier zich inzetten voor onze school… 

DANK JE WEL!!! 

 

 



 

Nationale pyjamadag 
 

Op vrijdag 12 maart 2021 organiseert Bednet de 'Nationale 

Pyjamadag'. Voor een keer, geen gedoe om je klaar te maken. Je 

stapt gewoon in je pyjama of onesie de deur uit en gaat zo naar 

school. Hoe cool is dat?  

 

Dat doen we niet zomaar natuurlijk. Door die dag 

in pyjama naar school te komen en een leuke groepsfoto te maken 

steek je langdurig zieke kinderen en jongeren een hart onder de 

riem. Dankzij Bednet krijgen die leerlingen de kans om toch de 

lessen te volgen, van thuis uit en samen met hun eigen klas.  
 

Batterijen en inktpatronen 
 

U kan nog steeds batterijen en lege inktpatronen binnenbrengen.   

Wij hebben met de punten van de voorbije inzamelingen 2 fototoestellen en 2 

draagbare radio’s kunnen kiezen. 

Maar we blijven verzamelen. 

 

Varia 

 

- Om te noteren: 

o Restaurantdag (take-away) 24 april 2021 

o Schoolfeest (alternatieve vorm) 29 mei 2021 

- Nieuws vanuit de parochie: 

o Eerste Communie 2021: 

 zaterdag 25 september om 14.00 uur:  Waanrode 

 zaterdag 2 oktober om 14.00 uur: Hoeleden 

 zondag 17 oktober om 11.00 uur  Kortenaken 

o Vormsel 2021: 

 zondag 26 september om 11.00 uur: kerk Kortenaken 

o Eerste communie 2022: 

 zaterdag 7 mei om 14.00 uur: Hoeleden 

 zondag 22 mei om 11 uur: Kortenaken 

 zaterdag 28 mei om 14.00 uur: Waanrode 

o Vormsel 2022: 

 zondag 15 mei om 11.00 uur: kerk Kortenaken 

- In bijlage het bestelformulier voor de lenteboeken 

- niet vergeten: bestellen klasfoto voor 30 maart 
 

Vriendelijke groeten 

de directie    het team van De Zonnebloem 

Christine Hendrickx                         


