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Een school vol kleur!
Eefje Hagelwit voelde zich een beetje te ‘groenig’ om uit haar huisje te komen. Enkel
voor een lied vol kleur wou ze de stap naar buiten misschien wel zetten. Koning Goudgeel
was ziek. Hij had de gele windpokken en stuurde zijn broer. Eefje Donkerblauw en de
gele broer dansten en zongen een geel Afrikaans bananenlied, maar dat kon ons witte
Eefje niet bekoren. Gelukkig waren er de kinderen van de Kruisstraat. Die brachten een
vrolijk hemelsblauw lied dat Eefje Hagelwit direct naar buiten deed komen. Natuurlijk
was ze superblij met de blauwe diadeem en de gordijntjes voor haar huisje. Ook Eefje
Donkerblauw breide naarstig verder aan haar sjaal. De volgende weken zijn het de
kleuters van juf Fran en de kinderen van 5A en 5B die met ‘oranje’ aan de slag mogen
gaan. In deze tijden van ‘appeltjes van oranje’ kan dàt alvast geen probleem zijn !

Resultaten van onze wafelverkoop!
Bravo! Alle kinderen hebben enorm hun best gedaan om heel wat dozen met wafels te
verkopen. Magnifiek gedaan! We noteerden 212 dozen vanillewafels, 355 dozen
chocoladewafels, 197 dozen franchipanes en 393 dozen gemengde koekjes. Dat
betekent dat we met z’n allen 1157 dozen verkocht hebben, waarvoor HEEL VEEL DANK!
De extra centjes zullen we goed gebruiken om onze speelplaatsen nog toffer te maken!

Oudercontacten voor de lagere school
Niet vergeten! Oudercontact op woensdag 19 december. Ben je nog een beetje te
vroeg? Kom dan zeker naar ons kerstcafé in de leraarskamer. Daar kan je met een
drankje in de hand op het digi-bord volgen wanneer je aan de beurt bent. Misschien
herken je intussen ook nog iets in onze verloren-voorwerpen-tentoonstelling. WELKOM!
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Het Zonnebloempje zorgt voor Zwarte Pietenontbijt!
Eerste zondag van de advent
Internationale dag voor mensen met een beperking
KC
Medisch schooltoezicht in het CLB in Sint-Niklaas
5B
Juf Sabrina start haar stageperiode t.e.m. 21 december
L2
10.40 Bewegingsopvoeding
L1
13.15 Bewegingsopvoeding
L5
12.15 Brei-atelier bij juf Marina en juf Caroline D
LS
14.40 Weekopening 1 advent met Robby
L2, L3
8.45 Welkom aan de leesouders van het dinsdaglezen!
L2, L4
10.40 Zwemmen in Zelzate
L6
13.15 Bewegingsopvoeding Vlaswiek
FRUITDAG
L1
8.45 Welkom aan de leesouders van het woensdaglezen!
KC
Medisch schooltoezicht in het CLB in Sint-Niklaas
L3
8.45 Bewegingsopvoeding
L4
10.40 Bewegingsopvoeding
12.00 Kinderraad
L5
13.15 Bewegingsopvoeding Vlaswiek
KS, LS
9.00 MDO-voormiddag
L6
13.15 Medisch schooltoezicht op school
Instapviering eerste communicanten om 18.00 in de kerk van Moerbeke
Tweede zondag van de advent
L2
10.40 Bewegingsopvoeding
L5
12.15 Brei-atelier bij juf Marina en juf Caroline D
L1
13.15 Bewegingsopvoeding
LS
14.40 Weekopening 2 advent met Robby
L4
Juf Lotte doet stage
L1, L2, L3
8.45 Welkom aan de leesouders van het dinsdaglezen!
L2, L6
10.40 Zwemmen in Zelzate
L3
13.15 Bewegingsopvoeding Vlaswiek
FRUITDAG
L1
8.45 Welkom aan de leesouders van het woensdaglezen!
Geniet van je verjaardag, juf Nadia!
L4
Juf Lotte doet stage
5A
8.45 Bewegingsopvoeding
5B
9.35 Bewegingsopvoeding
L6
10.40 Bewegingsopvoeding
L4
13.15 Bewegingsopvoeding Vlaswiek
L1
8.30 Zwemmen in Hulst
KS, L6
15.30 Kerstkermis tot 17.00
Derde zondag van de advent
Proficiat met je verjaardag, meester Stany!
L6
11.00 Bezoek aan het rusthuis + verwennerij met kerststukjes
L2
10.40 Bewegingsopvoeding
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Brei-atelier bij juf Marina en juf Caroline D
Bewegingsopvoeding
Weekopening 3 advent met Robby
Welkom aan de leesouders van het dinsdaglezen!
De leesouders worden getrakteerd!
Zwemmen in Zelzate
Schaatsen in Sint-Niklaas
FRUITDAG
Rapport 2 wordt uitgedeeld
Welkom aan de leesouders van het woensdaglezen!
De leesouders worden getrakteerd!
Tandemlezen
Oudercontact
Bewegingsopvoeding
Bewegingsopvoeding
Schaatsen in Sint-Niklaas
Kerstbezinning door L2 en L3 met priester Herbert

L1
8.45
L1
9.15
L2, L6
10.00
LS
L3
8.45
L4
10.40
L5
11.44
LS
9.15
START KERSTVAKANTIE
Vierde zondag van de advent
KERSTAVOND
KERSTMIS

LAATSTE DAG VAN 2018!

Helm op! Fluo top!
Fluo op de fiets dragen is
niet alleen cool, maar ook
heel belangrijk als je
zichtbaar wil zijn in het
verkeer. Wie als fietser
donkere kledij draagt,
wordt bij valavond of ’s
nachts pas op een afstand
van twintig meter door
automobilisten opgemerkt.
Die afstand is simpelweg te kort om veilig te kunnen stoppen, en verkleint bovendien nog
méér naargelang de omstandigheden: regen, mist, straatverlichting… Wie een fluo-hesje
draagt wordt al opgemerkt vanaf een afstand van 120 meter. En ook overdag maakt de
fietser in fluo duidelijk het verschil tussen wel of niet gezien worden. Geen fan van
fluorescerende kledij? Kies dan voor een extra fietsverlichting bovenop je gewone licht,
fluo-strips rond de armen of de benen, gadgets en lampjes voor op de rugzak of een
helm in een fluo-kleurtje. Heel wat kinderen, juffen en meesters van de Zonnebloem
worden al ‘graag gezien’. FLUO TOPPERS! Goed bezig!

Openingsuren van ons ‘leesjury-loket’
Voor wie het af en toe niet meer weet: het inruilen van de
boeken voor de leesjury gebeurt nog steeds tijdens vaste
momenten. Juf Caroline Dieleman is in de zorgklas de bib-juf
van dienst op maandag en vrijdag van 10u40 tot 11u05. Allen
daarheen…

Stagiaires op school!
Een gastvrije school waar groot en klein de kans mag krijgen om
te groeien. Dat is De Zonnebloem. Heel wat stagiaires komen bij
ons ‘de stiel’ leren. Dus als je al eens iets hoort vertellen over
juf Imke (L3 en 5A), juf Sabrina (L1, 5B en schoolassistente)
en juf Lotte (L4)… dan weet je nu met zekerheid dat het over
stagejuffen gaat die ons team graag komen versterken.

Kerstkermis
De kinderen van L6 organiseren op vrijdag 14 december samen met de kleuterjuffen hun
dertiende editie van de kerstkermis. Van 15.30 t.e.m. 17.00 staat de poort van de
kleuterspeelplaats open en kunnen alle kinderen tot en met het tweede leerjaar
deelnemen aan heel wat spelletjes. Een volle spelenkaart geeft recht op een prijsje. Ook
ouders en andere bezoekers laten we niet in de kou staan. Iedereen is welkom voor een
drankje, een hapje… en uiteraard voor een gezellige babbel! Vergeet zeker niet bij
Koning Goudgeel en Eefje Donkerblauw een zakje zelfgemaakte koekjes te kopen in het
kader van de KETNET-koekenbak. Ook nu dragen we ons steentje… euh… koekje bij in
de ‘Warmste week’. Onze opbrengst gaat integraal naar UZA foundation.

Fotogalerij op onze website www.koewacht.be
Belangrijk om te weten! De foto’s uit onze
fotogalerij worden maximaal 3 maanden online
geplaatst. Daarna verdwijnen ze en kunnen ze
niet meer opgehaald worden. Kopieer als ouder
dus zeker de foto’s die je leuk vindt… of sla ze
zelf op als mooie herinnering aan de fijne
schooljaren in de Zonnebloem.

Lief en leed
We wensen Nette Ruys (KA) en haar mama en papa veel geluk met de kleine Torre! Proficiat!

