Nieuws @ Zonnebloem
februari 2019
kalender

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

ma
di
do
ma

04/02
05/02
07/02
11/02

di 12/02
do 14/02
vr 15/02
ma
di
wo
do
ma
do
vr

18/02
19/02
20/02
21/02
25/02
28/02
01/03

vrije dag (facultatieve vrije dag), Bondgenootje open.
geen studie voor leerjaar 5+6 (personeelsvergadering)
nestkastje maken leerjaar 4 (ism ouderraad)
zwemmen leerjaar 2+4
veilig op internet voor leerjaar 3 (ism politie arro Ieper)
bib leerjaar 4+5
bib leerjaar 2+3
bib leerjaar 6
nam: grootoudersfeest (deuren open vanaf 13u)
zwemmen leerjaar 2+4
nam : sportdag lager, schaatsen (vertrek 12u30)
vrije dag (studiedag leerkrachten)
doedag middenschool Ieper voor leerjaar 6
zwemmen leerjaar 2+4 (laatste beurt)
infoavond instappende peuters na de krokusvakantie (3)
carnavalsfeestje (dit jaar geen stoet)
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KROKUSVAKANTIE
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start tafelproject lager
zwemmen leerjaar 3+6 + kleuter 3 (eerste zwembeurt !)
bib leerjaar 5+6 (jeugdboekenweek: auteur Inge Bergh)
bib leerjaar 1+4 (jeugdboekenweek: auteur Xavier Truant)
geen studie voor leerjaar 5+6 (personeelsvergadering)
bib leerjaar 3 (jeugdboekenweek: auteur Siska Goeminne)
bib leerjaar 2+3 (gewoon bib-bezoek)
medisch consult clb op school voor kleuter 2
nam : leerjaar 6 op bezoek naar H Familie / Immaculata
vm : leerjaar 6 op bezoek naar VTI / Lyceum
bib leerjaar 2 (jeugdboekenweek: auteur Greet Bosschaert)
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Carnaval
Jaarlijks vieren we carnaval op school. Het ene jaar doen we dit met een stoet,
het andere jaar vieren we dit op school. Dit jaar hebben we ons carnavalsfeest
op school. Verdere noodzakelijke info verneem je via de agenda van de
kinderen.

Zwemmen
Na de krokusvakantie starten de laatste klassen met hun zwembeurten.
Ook het derde kleuter krijgt vanaf dan lesjes watergewenning. Vrijwillige
ouders van het derde kleuter kunnen hier helpen begeleiden. Hiervoor wordt nog
een afzonderlijk schrijven meegegeven door de juffen. De kinderen van kleuter 3
krijgen na afloop van die lessen een brevet watergewenning. Dit brevet kan volstaan
om op eigen initiatief naschools zwemlessen op te starten.

Nieuwe peuters schooljaar 2019 - 2020
Donderdag 21 maart is er een infoavond voor alle ouders
die volgend schooljaar een beginnende peuter hebben
(geboortejaar 2017). We geven er uitleg over de werking
en een rondleiding doorheen de hele school. Tijdens een
losse babbel kan je ook kennismaken met alle leerkrachten.
(aanvang 19u)
Vrijdag 29 maart is er voor de peuters geboortejaar 2017
een inleefdag in de peuterklas. (10u-11u30)
Folders en bijkomende info voor deze ouders kan je
verkrijgen in het secretariaat. Wie een folder aan nieuwe
ouders wenst te bezorgen, kan dit gerust afhalen in het
secretariaat. Dank je hiervoor !

Grootoudersfeest
Op vrijdag 15 februari worden de (over)grootouders
van de kleuters terug flink in de watten gelegd. We
nodigen ze dan heel graag uit op ons
grootoudersfeest. De kleuters zullen maar al te
graag even hun talenten tonen aan hun opa en oma.
Op het grote podium van de school demonstreren ze
even hun danstalenten. De grootouders worden er
tevens verwend met koffie en taart. Opa’s en oma’s: niet te
missen!! We willen met nadruk nog even melden dat deze activiteit
alleen openstaat voor (over)grootouders en niet voor ouders of
anderen van de familie! Deuren gaan pas open om 13u.

Vrije dagen
Maandag 4 februari is er geen school (facultatieve dag)
Woensdag 20 februari is er geen school (studiedag voor de leerkrachten)

Sportdag lager
Dinsdag 19 februari krijgt het lager zijn jaarlijkse sportdag. In de
namiddag gaan we met alle klassen van het lager naar de schaatspiste
Finlandia in Gullegem. De kinderen van het eerste en tweede leerjaar
worden voldoende geholpen door leerkrachten en ouders uit de
ouderraad. Hiervoor vertrekken we stipt om 12u30, we raden iedereen
aan om die middag op school te blijven eten. Indien toch naar huis, kan
dit reeds vanaf 11u10. Zorg in dit geval dat je zeker op tijd terug bent op
school. Wat moet je zeker meehebben : dikke kousen, handschoenen,
warme jas en eventueel muts.

