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Met Eddy en Freddy…
De kinderen van L6 gingen op verkenning om hun
studiekeuze voor volgend schooljaar meer vorm te
geven. In het beroepenhuis maakten ze kennis met
allerlei beroepen en konden ze zelf experimenteren.
Ook de PEP-dag (Proeven En Proberen in het
secundair onderwijs) deed hen over die keuze
nadenken. Tijdens de STEM-momenten in de klas
werden er – in samenwerking met onze
schoolassistente juf Sharina - fantastische dingen
gerealiseerd: de kinderen konden zelf tandpasta
maken, ze ontwierpen een helm voor een eitje (dat
van 1 meter hoog kon vallen zonder te breken),
bedachten een zwemvestje voor een kurkentrekker
(zodat die bleef drijven) en bouwden een heuse iglo
met enkel krantenpapier en tape. Intussen kijken we
met heel de school uit naar de PROEFMOBIEL! Die
komt op 26 april naar onze school!
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VROLIJK PAASFEEST!
Paasmaandag
Geniet van je verjaardag, juf Karolien!
Feest vieren maar, meester Paul!

Een gezellige dag gewenst, juf Veerle Cerpentier!

Laatste dag van de Paasvakantie
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Laatste week kinderjury!
Juf Laura doet stage
Bewegingsopvoeding
Weekopening sociale vaardigheden door L6
Welkom aan de leesouders van het dinsdaglezen!
Bewegingsopvoeding
Bewegingsopvoeding Vlaswiek
FRUITDAG
Juf Julie doet stage t.e.m. 20 april
MST in Sint-Niklaas (groep 1)
Welkom aan de leesouders van het woensdaglezen!
Bewegingsopvoeding
Juf Judith is jarig! Proficiat!
Bewegingsopvoeding
Bewegingsopvoeding
Bewegingsopvoeding
Tandemlezen
Leeszaal in de turnzaal
Bewegingsopvoeding Vlaswiek
Doe-dag Broederschool Stekene
Zwemmen in Hulst

SCHOOLFEEST IN HET ZONNEBLOEMPJE!
WK123
Het Zonnebloempje heeft verlof.
L2
Bewegingsopvoeding
LS
10.40
Weekopening Boomhutclub
L1, L2, L3
8.45
Welkom aan de leesouders van het dinsdaglezen!
L6
10.40
Bewegingsopvoeding
L3
13.15
Bewegingsopvoeding Vlaswiek
FRUITDAG
e
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MST in Sint-Niklaas (groep 2)
L1
8.45
Welkom aan de leesouders van het woensdaglezen!
KB,KC,KD
Oudercontact
Projectdag STEM: de Proefmobiel komt op bezoek in
onze school!
L5
Juf Julie doet stage t.e.m. 4 mei
WK1
Juf Jessie doet stage t.e.m. 27 april
WK23
Juf Silke doet stage t.e.m. 27 april
L2
Juf Laura doet stage
L6
8.45
Bewegingsopvoeding
L5
10.40
Bewegingsopvoeding
Kinderen L6
12.30
Leeszaal in de turnzaal
L4
13.15
Bewegingsopvoeding Vlaswiek
LS
Rapport
WK1
Joepie! Schoolreis!
Plechtige Communie en Heilig Vormsel om 18.00
BRUGDAG – geen school voor de Zonnebloem en het Zonnebloempje

Nieuws uit de kinderraad

Tijdens de kinderraad werden alle resultaten van de vuilnisbakken-ontwerp-wedstrijd
met een kritisch oog bekeken. De origineelste en kleurrijkste werkjes werden door de
kinderen geselecteerd en aan de juffen en meesters voorgelegd. En dit zijn de
definitief uitgekozen ontwerpen. Proficiat Jasmijn, Kato en Beau!

Jasmijn Doise

Kato Graré

Beau Janssens

Voetballen maar!
Een staande ovatie voor onze
klusjesman Mario! Met minutieus
laswerk
repareerde
hij
alle
goaltjes op de speelplaats van de
lagere school. Er kan weer naar
hartenlust gevoetbald worden! En
ja hoor… iedereen heeft plechtig
beloofd zorg te dragen voor dit
prachtwerk. Dank je wel Mario! Je
bent een held!

Onze vormelingen
Op zaterdag 28 april worden Daan, Gosia, Cherryl-Ann, Flore, Bartek, Amber, Mauro, Kim,
Fleur, Karsten, Jilke, Rune, Floor, Loes, Massi, Roel, Vince, Rinco en Lore door priester

Herbert in de kerk van Moerbeke gevormd. De viering van de Plechtige Communie en het
Heilig Vormsel start om 18.00. Proficiat, feestelingen!

Vaarwel konijntjes in onze kleuterschool!
OPROEP aan alle kinderen die eten mee brengen voor
de konijntjes in onze kleuterschool: ER ZIJN GEEN
KONIJNTJES MEER IN ONS TUINTJE… dus mogen
alle worteltjes, sla en andere groentjes voor de
konijntjes thuis blijven. Alle cavia’s en konijnen vonden
een nieuwe gezellige thuis in de tuin van juf Miek.

Feest bij de vrienden van de Kruisstraat
Op zondag 22 april kan iedereen in het buurthuis dààr de voetjes onder tafel schuiven op
het schoolfeest van het Zonnebloempje. Je kan inschrijven voor een eetmaal om 12.00 of
voor één om 17.30. In de namiddag treden de kleuters op in een spectaculair verhaal
waarin Marie en Mariette hun onmisbare hulp inroepen. Zal het hen lukken om na heel wat
ruimtelijke omwegen in Fantasieland terecht te komen? Een ijsje en een gebakje doen de
spanning daarna vast vergeten en ook een ritje op de draaimolen is als vanouds favoriet.
Na het eetmaal van 17.30 is er nog tijd voor een gezellig samenzijn. Het aantal
inschrijvingen is beperkt… dus wees er tijdig bij!

Moet er nog zand zijn?
De kinderen van het eerste en het tweede leerjaar zijn
super blij… ze hebben er… een zandtafel bij! Gieten,
mengen, kneden… het kan allemaal. Samen spelen is top!
De kinderen van de andere klassen kunnen de zandtafel
gebruiken in het kader van een lesmoment (bijvoorbeeld
‘wegen en meten’). En zo geniet iedereen van deze nieuwe
aanwinst op de rustige speelplaats van onze school!

Lief en leed
We leven mee met de familie Van Wolvelaer-Van Raemdonck. Zij
namen op 17 maart afscheid van hun (schoon)mama Alice De
Paepe die op 90-jarige leeftijd overleed. Patrick is lid van onze
schoolraad, Martine is al jaren leesmama op onze school en
Sander, Valerie en Jana zijn oud-leerlingen van het
Zonnebloempje en de Zonnebloem.
De schoonvader van onze secretaresse Hilde Goossens overleed op 26 maart. Maurice
Van Hoye werd 84 jaar. Wij zijn in gedachten bij haar en bij haar familie. Onze
oprechte deelneming, Hilde!

