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SEPTEMBER 2018
De Zonnebloem… wie is wie?
Miek De Bock (03/779 84 65) (dir.zonnebloem@koewacht.be) begroet je graag als
directie van onze school.
Hilde Goossens heeft op maandagnamiddag, dinsdagvoormiddag en donderdag haar
vaste stek op het secretariaat (sec.zonnebloem@koewacht.be)
Onze preventieadviseur Leen De Vuyst kan je bereiken op: Ldevuyst@sgstekene.be
Poetsvrouw Carla staat in voor het onderhoud van onze school.
Alles van ICT is voor ICT-coördinator Luc Vandewalle (lvandewalle@sgstekene.be)
De opvang vóór en nà school wordt verzorgd door drie lieftallige dames: Nancy,
Mirella en Saskia (0473/37 08 83)
De juffen van de kleuterschool:
Peuterklas
Wiebeltjesklas
van juf Marlies
Eerste kleuterklas
Teigetjesklas van juf Fran
Tweede kleuterklas
Floddertjesklas van juf Ann
Derde kleuterklas
Plukklas van juf Roos

De zorg- en turnjuffen van de kleuterschool
Juf Judith: turnjuf voor de peuters, de eerste en
de tweede kleuterklas en zorgjuf in de
kleuterschool
Juf Nadia: BODYMAP-juf voor de kleuterschool
Juf Shanah: turnjuf voor de derde kleuterklas
Juf Brigitte: zorgjuf bij de peuters

Marlies.zonnebloem@koewacht.be
Fran.zonnebloem@koewacht.be
Ann.zonnebloem@koewacht.be
Roos.zonnebloem@koewacht.be

Judith.zonnebloem@koewacht.be

Nadia.zonnebloem@koewacht.be
Shanah.zonnebloem@koewacht.be
Brigitte.zonnebloem@koewacht.be

De kinderverzorgster van de kleuterschool
Anja.zonnebloem@koewacht.be
Juf Anja
De juffen en meesters van de lagere school
Eerste leerjaar van juf Hilde
Hildeb.zonnebloem@koewacht.be
Tweede leerjaar van juf Karolien
Karolien.zonnebloem@koewacht.be
Derde leerjaar van meester Paul
Paul.zonnebloem@koewacht.be
en juf Marina
Marina.zonnebloem@koewacht.be

Vierde leerjaar van juf Caroline VDL
Vijfde leerjaar A van meester Johan
Vijfde leerjaar B van meester Eric
Zesde leerjaar van juf Liliane

Carolinev.zonnebloem@koewacht.be
Johan.zonnebloem@koewacht.be
Eric.zonnebloem@koewacht.be
Liliane.zonnebloem@koewacht.be

Het zorgteam van de lagere school
Zorgcoördinator juf Leen
Juf Caroline Dieleman
Juf Nadia: zorg eerste leerjaar
Juf Marina: zorg derde en zesde leerjaar

Leenp.zonnebloem@koewacht.be
Carolined.zonnebloem@koewacht.be
Nadia.zonnebloem@koewacht.be
Marina.zonnebloem@koewacht.be

De turn- en BODYMAP-leerkrachten van de lagere school
Meester Sander (L2, L3, L4, L5 en L6)
Sander.zonnebloem@koewacht.be
Juf Shanah (L1)
Shanah.zonnebloem@koewacht.be

Een school vol kleur!
Deze morgen waren Koning Goudgeel en Eefje
Donkerblauw druk op zoek naar zusje Eefje
Hagelwit. Voor de kinderen van de Zonnebloem wou
ze dan toch tevoorschijn komen. Maar ach, dat
arme Eefje Hagelwit. Ze is zo verdrietig omdat ze
geen kleur durft bekennen. En wit… is toch maar
wit. De kinderen hebben aan juf Miek beloofd om
Eefje Hagelwit kennis te laten maken met àlle
kleuren van de regenboog. Een school vol kleur!
Ook in het Zonnebloempje gaan de kleuters
met man en macht aan de slag om hun
verdrietige Eefje Hagelwit weer blij te
maken. Eefje Donkerblauw ziet het dààr
alvast ook helemaal zitten om samen met de
kleuters buiten de lijntjes te kleuren !
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Een fijne verjaardag, juf Brigitte!
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8.45
10.40
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WELKOM IN HET NIEUWE SCHOOLJAAR !
Voorstelling jaarthema ‘Een school vol kleur’!
Bewegingsopvoeding Vlaswiek
FRUITDAG
Juf Evi doet stage
Bewegingsopvoeding
Bewegingsopvoeding
Bewegingsopvoeding Vlaswiek
Proficiat met je verjaardag, meester Johan!
Zwemmen Hulst
Crea-middag in L4 bij juf Caroline VDL
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Een kleurige verjaardag, meester Eric!
Deze week afname SALTO-test
L2
10.40 Bewegingsopvoeding
L1
13.15 Bewegingsopvoeding
KS, LS
14.40 Weekopening: ‘Een school vol kleur!’
KC, L1
18.00 Info-avond in de klas
KB, L4, L6
19.00 Info-avond in de klas
L1-L4
Chiro Stekene stelt zich voor
L3
13.15 Bewegingsopvoeding Vlaswiek
KD, L3
18.00 Info-avond in de klas
L2, 5A, 5B
19.00 Info-avond in de klas
FRUITDAG
KA, KC
Juf Evi doet stage
5A
8.45 Bewegingsopvoeding
L1, L2
9.00 Victor en zijn Goedgevoelmachine
5B
9.35 Bewegingsopvoeding
L6
10.40 Bewegingsopvoeding
L4
9.00 Bram en de OK-Brigade

L2
L1
LS
L6

10.40
13.15
14.40
13.15

LS
L3
L4
L1
L2

9.10
8.45
10.40
8.30
12.30

Joepie! Juf Caroline Dieleman is jarig!
Bewegingsopvoeding
Bewegingsopvoeding
Weekopening liedjes voor de startbezinning oefenen
Bewegingsopvoeding Vlaswiek
FRUITDAG
Startbezinning met priester Herbert
Bewegingsopvoeding
Bewegingsopvoeding
Zwemmen in Hulst
Crea-middag in L4 bij juf Caroline VDL

Gefeliciteerd met je verjaardag, opvangjuf Nancy!
L2
10.40 Bewegingsopvoeding
L1
13.15 Bewegingsopvoeding
LS
14.40 Weekopening door de kinderraad: speelplaatsafspraken
L2, L3
8.45 Welkom aan de leesmama’s! Start niveaulezen!
LS
13.00 Scholenveldloop in Stekene
FRUITDAG
KA, KC
Juf Evi doet stage
5A
8.45 Bewegingsopvoeding
5B
9.35 Bewegingsopvoeding
L6
10.40 Bewegingsopvoeding
L1, L2
13.15 Klas overschrijdend werken
Geniet van een verjaardag vol kleur, juf Caroline VDL!
Een gezellige verjaardag gewenst, juf Shanah!

Samen voor een afvalarme school!
Op de speelplaats gaan geen drankjes meer mee. Drankkartons en plastic flesjes
belanden THUIS in de vuilnisbak. Koekjes brengen we mee in een koekendoosje met
onze naam erop. We gaan voor herbruikbare flessen en willen het drinken van water

verder aanmoedigen. Het water van het drankfonteintje wordt jaarlijks door de
watermaatschappij gecontroleerd. En… zoals dat altijd al de gewoonte was: water
drinken mag de hele dag door in de klas.! Santé!

Infoavonden
Graag nodigen we jullie volgende week uit op de infoavonden voor de ouders in de
verschillende klassen. De juffen en meesters geven op die avond belangrijke en
interessante info mee over de werking van de klas. Allen daarheen dus…
Maandag 10 september 2018
Dinsdag 11 september 2018
18u juf Ann (KC) en juf Hilde (L1)
18u
juf Roos (KD), meester Paul en juf Marina (L3)
19u juf Fran (KB), juf Caroline VDL (L4) 19u
Juf Karolien (L2) en meester Johan (5A) en
en juf Liliane (L6)
meester Eric (5B)

Buitenschoolse opvang
De vooropvang loopt van 7u00 tot 8u30 en kost € 0,75 per begonnen half uur. Dit geldt
ook voor de na-opvang van 15u45 tot 17u15. Van 17u15 tot 18u00 wordt er € 0,50 cent
per kwartier gerekend. De opvang gaat dit schooljaar door in de zorgklas van de
kleuters (vroegere klas van kleuterjuf Leen T ). Steeds te bereiken op 0473/37 08 83!

Vanaf hier kan ik het alleen
Na de drukte van de eerste schooldag, kunnen alle kinderen vanaf dinsdag 4 september
als echte VIPS helemaal alleen over onze rode loper de speelplaats oplopen. Mama’s en
papa’s gaan niet mee over de gele lijn. Wens je echt de juf of de meester te spreken?
Maak dan gerust een afspraak. Heb je een korte boodschap voor een leerkracht? Ga dan
even langs bij het onthaal. Op de kleuterspeelplaats geeft de juf aan het poortje met
veel plezier alle boodschappen door. En heb je toch al een dringende zorgvraag, dan kan
je ’s morgens tot 9u00 zeker terecht bij zorgcoördinator juf Leen.

Het schoolreglement? Op de website!
Goed om te weten: het schoolregelement kan je raadplegen op www.koewacht.be, de
website van onze school. Daarin lees je onder andere dat een turn-T-shirt van de school
€ 6 kost. Een ondertekende ‘Goedkeuring opvoedingsproject en schoolreglement’
verwachten we wel nog op papier!

Lief en leed
We leven mee met juf Veerle De Nys (Kruisstraat) die op 23
augustus 2018 afscheid nam van haar vader Omer De Nys. Omer
was ook de overgrootvader van Vital Lemahieu (KC). Onze
oprechte deelneming aan de hele familie.

