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Ped. studiedag: muzische vorming
9.30: groep 1 – Ravot (Glabbeek)
Groep 4,5,6 - ICT

Dank je wel!


Aan iedereen die de take-away bestelde: bedankt en smakelijk eten!
Dank je wel aan traiteur De Kookpot voor het uitgebreide menu en lekkere
gerechtjes!
Ook dikke duim en grote merci aan onze helpers van de drive-in bij
Garage Govaerts Waanrode die zijn ‘infrastructuur’ ter beschikking stelde!



Wist-je-dat jullie de afgelopen maanden voor 165,40 euro bij elkaar hebben
'getroopt'?
Online shoppen en eerst langs Trooper passeren, brengt ons extra centjes in't
laatje.
Zoek je naar een moederdaggeschenk, wil je je kleerkast nog
eens uit te breiden met een nieuwe outfit (of voor de kinderen
natuurlijk) of heb je nog wat nodig om je terras aan te kleden
of wat leuks om in de tuin te spelen? Check!
Eén adres dus als je online koopt: Trooper!
Bedankt voor je bijdrage!

Varia


De kinderen zullen de komende weken veel buiten spelen, in de tuin werken, gaan
wandelen in het veld. Dit wil zeggen dat zij vuil kunnen worden. Opgepast dus met
nieuwe kledij, nieuwe schoenen!



Alternatief schoolfeest: Wij werken momenteel een alternatief schoolfeest uit.
Het zal gaan over een wandelschoolfeest. Meer info in de nieuwsbrief van volgende
week.



In verband met de activiteiten van de volgende weken:
o Sommige activiteiten kunnen stilaan terug opgestart worden.
Zo zullen er terug een aantal reeds geplande uitstappen doorgaan bv. naar
het Vinne, naar de Halve Maan, … Dit zal telkens vermeld worden in de
nieuwsbrief en in de klasbrief.
Ook zullen wij voor de kinderen van de tweede en de derde graad ‘De
Zonnebloemklas’ laten doorgaan. De kinderen doen die week soortgelijke
activiteiten als op de openluchtklas maar het overnachten kan jammer
genoeg niet. Meer info komt ook hier via de klasbrief.
In verband met het afscheid van groep 9 zullen we zeker nog iets voorzien,
maar wat en hoe hangt nog af van de op dat moment geldende
coronamaatregelen. Wij laten deze kinderen zeker niet in de steek.



Corona:
o Mogen we vragen dat alle kinderen van groep 8 en 9 zeker ook een paar
reservemaskers in de boekentas hebben.
o Nog even ter herhaling: Graag iedereen mondmasker op bij het ophalen en
afzetten van de kinderen (ook in de auto).



flyer: Start to Skateboard - 26/5/21 (zie bijlage)

Vriendelijke groeten
de directie
Christine Hendrickx

het team van De Zonnebloem

