Nieuws @ Zonnebloem
oktober 2018
kalender

Verdere belangrijke data
(jaaroverzicht) kan je vinden op
de website.

Ma 01/10 vrije dag kinderen (studiedag leerkrachten)
Di 02/10 vm : bosdag kleuter
geen studie voor leerjaar 5+6 (personeelsvergadering)
Vr 05/10 schoolfotografie
Ma 08/10 zwemmen leerjaar 1+5
Di 09/10 bosdag lager (laarzen/regenjas)
bib leerjaar 4+5
20u : ouderraad
Do 11/10 bib leerjaar 2+3
Vr 12/10 bib leerjaar 6
Ma 15/10 zwemmen leerjaar 1+5
Di 16/10 bezoek theater in Beselare voor leerjaar 3+4+5+6
Wo 17/10 bezoek theater in Beselare voor kleuter 2 (misschien iets later terug op school)
Do 18/10 vm : generale repetitie schoolfeest
Nm : bezoek theater in Beselare voor kleuter 3 + leerjaar 1+2
Afsluit verkoop kaarten schoolfeest.
Vr 19/10 bezoek theater in Beselare voor kleuter 1
Zo 21/10 SCHOOLFEEST, deuren open vanaf 11u30
Ma 22/10 leerjaar 5+6 : laatste dag afrekening koekenverkoop
zwemmen leerjaar 1+5
Di 23/10 afsluit TOEKA (kleuter en lager)
Wo 24/10 nam baskettornooi Beselare leerjaar 5+6 (vrijwilligers)
Do 25/10 infoavond voor nieuwe peuters na de herfstvakantie (3)
Ma 29/10 begin HERFSTVAKANTIE
Ma 05/11 zwemmen leerjaar 1+5
Di 06/11 geen studie voor leerjaar 5+6 (personeelsvergadering)
Vr 09/11 Sint-Maartensshow

Bosdag
Bosdag lager = 9 oktober
Op de bosdag voorzien we een rijkelijk gevuld programma met voor elke klas een
gepaste activiteit. Hiervoor blijven we in de omgeving van de school: leerjaar 1->4
blijven in het kasteelpark voor de school. Leerjaar 5 en 6 trekken naar het
Polygonebos. De middagpauze is zoals op andere dagen, dus geen picknick nodig.
Kinderen voorzien laarzen en eventueel een regenjas voor in het bos.

Fluohesjes
Graag herinner ik nog eens de afspraak in het schoolreglement dat alle kinderen met
fluohesje op school aankomen. Dit zowel voor kleuter als lager. Bovendien zullen we
zoals vorige schooljaren een vijftal keer controle uitoefenen aan de poort. Zorg dat je
gezien wordt !!

Schoolfotografie
Zoals vorig schooljaar zullen deze foto’s weer via een online systeem kunnen besteld worden.
Binnen enkele weken ontvangen jullie de nodige gegevens hiervoor.

Sint-Maarten
Vrijdag 9 november brengt de sint een bezoekje aan de kinderen van De Zonnebloem.
De komst van de Sint wordt weer op een héél speciale manier voorbereid. We trekken
met alle kinderen (kleuter en lager) naar OC ’t Zonnerad. Vanaf 13u00 brengt Clown
Rocky er exclusief voor onze school de Sint-Maartensshow. Gedurende anderhalf uur
kan hij de kinderen op ongelooflijke wijze animeren. Tijdens het programma wordt er
gezongen, gelachen en vooral toegeleefd naar de enige echte kindervriend: de Sint!
Ook de ouders en/of grootouders willen we de kans geven om van op de achtergrond mee te
genieten van deze prachtige show. Bovendien is er voor hen nog de mogelijkheid om ondertussen
iets te drinken. Tijdens de show verwachten we de komst van de Sint. Alle kinderen komen bij de
Sint langs en krijgen een fijne attentie! We vragen om alle kinderen op gewoon schooluur (15u) af te
halen aan OC ’t Zonnerad.

Schoolfeest - eetfestijn
Datum : 21 oktober 2018
Kaarten te verkrijgen bij de leerkrachten en het secretariaat. Bestel tijdig uw
kaarten aub, dit maakt het organisatorisch een stuk gemakkelijker.
Op donderdag 18 oktober wordt de verkoop afgesloten.
Kleuters : 4 euro - Kinderen lager : 7 euro - Volwassenen : 14 euro
Optredens kinderen beginnen om 15u. We beginnen met de kleuters, daarna het
lager.
Omdat parkeren in de omgeving van ’t Zonnerad die dag zeer moeilijk is, komt er
voor die dag een speciaal politiereglement. We maken in de Tresoriersstraat
éénrichtingsverkeer van de Kleine Molenstraat naar de Lotegatstraat en voorzien parkeren in
‘visgraat’. Wil hiervoor de aanwijzingen van de verantwoordelijken strikt opvolgen aub!

SPAREN
Met de school sparen we weer de stickers van op de Zespri kiwi’s. Hiermee krijgt de
school mooie ballen.
Je kan de stickers aan de leerkracht bezorgen. DANK JE !

THEATER
In samenwerking met de jeugddienst van Zonnebeke kunnen we dit schooljaar weer met alle klassen
naar het theater in Beselare (OC De Leege Platse). Zij zorgen ook voor het vervoer.

PEUTERS GEBOORTEJAAR 2017
Broertjes, zusjes van kinderen die nu al bij ons op school
zitten, genieten voorrang bij het inschrijven.
Meld de kinderen aan in het secretariaat of via mail, zodat
we de nodige papieren in orde kunnen brengen. Doe dit
zeker voor eind 2018.
Vanaf januari 2019 zullen ook anderen definitief
ingeschreven worden.

