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nieuwsflash 22 april 
 

Kalender 

 

Verkeersweek 
 

Zie bijgevoegde planning en route voor het fietsexamen van de kinderen van groep 9. 

De kinderen werken de ganse week rond het thema verkeer.   

Voor de kleuters krijgt u meer info hierover in de klasnieuwsbrieven. 

Wanneer moeten de kinderen de fiets meebrengen (+ helm en fluovest)? 

• Maandag 2 mei: groep 1,2,3 

• Dinsdag 3 mei: groep 8 en 9 

• Donderdag 5 mei: groep 2 (ballonetjes), 4 en 5 

• Vrijdag 6 mei: groep 6,7,9 

Helm en fluovest zijn zeker verplicht voor de kinderen van groep 9! 
 

 

kleuterschool 
 

Vanaf 9 mei zullen de kleuters naast dinsdagvoormiddag ook op donderdagvoormiddag per 

leeftijd gezet worden.  Zo wordt groep 1 wat kleiner en zitten ze ook terug op leeftijd 

tijdens deze momenten.   

 

 

  



 

Ter herinnering : 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. 

 

 

Wij zoeken 
 

• Voor Oekraïne: platte kaarsen, aanstekers, verband, ontsmettingsmiddelen en 

medicatie voor kinderen  

• Voor Guinée: brillen op sterkte 

• Voor juf Marie-Jeanne: Papiertjes van de chupa chups lolly’s.   

 

 

Meldingen 
• Grootoudersfeest voor de kleuters: 15 juni (geef dit alvast door aan de 

grootouders) 

• Niet vergeten: briefjes in te vullen in verband met het schoolfeest. 

• Nog even ter herhaling:  

vrije dagen 2022-2023 

- 3 oktober 

- 6 februari 

Pedagogische studiedagen 2022-2023 

- 19 oktober 

- 30 november 

- 30 januari 

- 15 maart 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Met vriendelijke groet  

De Directies      het team van De Zonnebloem  

Christine Hendrickx en Nathalie Chantrain (a.i.) 

https://forms.gle/zSvW5WEzbVA3AbKi8

