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nieuwsflash 8 februari 
 

Kalender 

 
M 8 LS – zwemmen 

Week tegen pesten 

Gekke week: gekke brillen 

Groep 7: extra turnuur 

D 9 Week tegen pesten 

Gekke week: gekke kleuren 

13.00-15.30: groep 9 – doebeurs (Brabanthal Leuven) 

W 10 Week tegen pesten 

Gekke week: gekke haren 

D 11 LS - Rapport 

Week tegen pesten 

Gekke week: gekke hoeden 

Groep 7,8,9: ICT 

V 12 Week tegen pesten 

Carnaval in de klasbubbel 

kijkmoment instappers 22/2/21 (werd afgesproken met betrokken ouders 

buiten de aanwezigheid van de kinderen) 

Z 13  

Z 14 Ontbijt 
 

Onze gekke week 
 

In de aanloop naar carnaval willen we op school “de gekke week” 

lanceren. 

Dit wil zeggen dat we ons deze week eens mogen laten gaan.   

De kinderen (en de leerkrachten en ouders natuurlijk ook) mogen 

die dag lekker gek doen in het bijpassende thema van die dag. 

Maandag: Gekke brillendag  

Dinsdag: Gekke kleurendag 

Woensdag: Gekke harendag 

Donderdag: Gekke hoedjesdag 

Vrijdag: Gekke klerendag (Carnaval) 

U hoeft hiervoor niets speciaal te kopen.   We roepen de kinderen (en de ouders) een 

beetje op om creatief aan de slag te gaan. 

 

 



 

Carnaval @ ‘De Zonnebloem‘ 
 

 

Dit jaar is het even anders dan anders. 

Dit heeft ook zijn weerslag op carnaval. 

De kinderen houden vrijdag een carnavalsfeest in de eigen klasbubbel.  Ze mogen verkleed 

naar school komen.  Wel houden we op de speelplaats een eigen klasbubbelstoet. 

Confetti, serpentines en spuitbussen zijn NIET toegelaten! 
 

Kom op tegen pesten 
 

Van 5 februari tot en met 12 februari is het de Vlaamse Week 

tegen Pesten.   

Ook dit schooljaar doen wij weer mee met de actie van 

Ketnet.  Onze kinderen krijgen de uitleg van ‘Stip it’.   

Onze jaarlijkse move tegen pesten zal niet kunnen doorgaan, 

maar de kinderen zullen de videoclip wel bekijken in de klas.  

Ze kunnen deze ook al thuis bekijken: 

https://www.ketnet.be/kijken/s/stip-it/2020/stip-it-

s2020a0 

De kinderen kunnen deze eventueel thuis wat oefenen: 

https://www.ketnet.be/kijken/s/stip-it/2020/hoe-dans-je-

stip-it 

 

Verder zijn de leerlingen van het schoolparlement ook bezig 

met ‘een geheime missie’ rond dit thema. 
 

Inzamelingen 
 

Batterijen en inktpatronen blijven welkom ! 
 

Koekenuitverkoop 
 

Daar we bij de koekenverkoop zelf de pakketten maken en van elk soort koeken een volle 

doos moeten nemen, hebben we nog wat restjes. 

Deze willen we graag nog verkopen.  (zolang de voorraad strekt). 

Je kan een verrassingszak verkrijgen door een gesloten omslag mee te geven met gepast 

geld en onderstaand strookje.  De verrassingszak kost 8 euro.  (Er zit geen pak speculaas 

bij maar wel verschillende andere koeken).  We hebben 10 zakken in de aanbieding. 

__________________________________________________________________ 

 

Naam van het kind: ……………………………………………… 

Wens ……. verrassingszak(ken) te bestellen aan 8 euro per zak = totaal ………… euro 
(gepast geld zit in de bijgevoegde omslag, dit kan niet via overschrijving) 

 

Met vriendelijke groet 

De directie    Het team van De Zonnebloem 

Christine Hendrickx    
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