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Een school vol kleur!
Eefje krijgt van het tweede leerjaar en de wiebeltjesklas
een gepimpt fluo-hesje. Haar huisje dat inmiddels
versierd is met knutselwerkjes in rood, groen, blauw,
oranje en paars, krijgt nog gele bloemen en een kader
met sleutelhanger. Beide klassen hebben heel wat
activiteiten klasoverschrijdend gedaan zoals: creatief
werken rond het boek "Hoe Geel weer Geel werd " en de
stuiterbal die ze
van Eefje Hagelwit en Koning Goudgeel gekregen
hebben.
Een heuse gele receptie met gele kaasjes, gele
chips en gele limonade. Bijen en vaasjes voor
moederdag gemaakt met gele versiering.
Lekkere gele frietjes gaan eten.
Wat een samenwerking! Dank aan de werkgroep
en alle leerkrachten voor zoveel inzet.
Volgend schooljaar komt er opnieuw een jaarthema waarbij we weer klasoverschrijdende
activiteiten doen.

Onze Vormelingen!
Op zaterdag 18 april werden Arno, Maxime, Jelle, Zoë, Luana, Eileen, Mathias, Berre en
Kyara in de kerk van Moerbeke gevormd. Vrijdag 14 juni wordt Kyara gevormd in de
kerk Kloosterzande. Proficiat, feestelingen!

Terugblik
‘STEMdag’ van de kleuterschool!
De kleuterschool van de Zonnebloem en het Zonnebloempje hebben fantastische STEMrijke workshops georganiseerd.

Vele doelen i.v.m. STEM hebben ze in de focus gelegd. De kleuters hebben heel wat
ervaringskansen gekregen. Bekijk alvast ook de overige foto’s op gimme via de fotogalerij.

Onze eerste communicantjes
Ook onze eerste communicantjes zetten
we graag even in de kijker.
Voor Robbe, Anaïs, Jimme, Liam, Hailey,
Matteo, Lieze, Hanne, Trevor, Tibo was
25 mei een bijzondere dag.
Priester Geert verwelkomde hen allen in
de kerk van Moerbeke.

8 en 9 juni Zonnebloemfeesten!
Kom je ook een kijkje nemen en doe met ons mee! Waag je kans op de spelenmarkt die
zaterdagnamiddag voor de kinderen doorgaat met mooie prijzen. Laat je verrassen door
de grote talentenjacht die daarna van start gaat. Amuseer je op zondag met Eefje
Hagelwit en koning Goudgeel die samen met de zesdeklassers het optreden van de
lagere klassen entertainen. Een reuze springkasteel pronkt in de ‘speelstraat’ voor de
school. Vergeet tenslotte de bingoavond op zondagavond niet uit het oog met
fantastische, dure prijzen.
En… natuurlijk kan je ieder jaar opnieuw genieten van een heerlijke BARBECUE die aan
tafel bediend wordt. Nog niet ingeschreven? Kan nog tot 5 juni. Wacht niet te lang,
de plaatsen per eetbeurt zijn beperkt.

Voetbalcompetitie in de Zonnebloem
De Zonnebloemvoetbalcompetitie is in zicht! Op donderdag 13 juni start deze
minicompetitie o.l.v. meester Sander. Klasploegen spelen tijdens de speeltijden tegen
elkaar. Op donderdag 27 juni speelt de beste ploeg van de onderbouw (L1,L2 of L3) en
van de bovenbouw (L3,L4 en L6) tegen de leerkrachten. Altijd een spannende wedstrijd!

Malawi-tocht
Voor de VZW De Olijf (Stekene) en het Vwirana-project- die bouwt aan de toekomst
van Kafukule, Malawi- hebben we voor de paasvakantie meer dan 1000 euro verzameld.
Maar dit geld hebben we nog niet helemaal echt verdiend. Daarom is er de enige echte
sponsor-Malawi-tocht op donderdag 27 juni. Sponsorgeld mag nog steeds afgegeven
worden.

Proclamatie zesdeklassers
Onze zesdeklassers en enkele vijfdeklassers beginnen aan hun laatste maand op de
Zonnebloem. Sommigen onder hen startten hier al toen ze amper 2,5 jaar waren.
Maandagavond 24 juni nemen we tijdens de proclamatie afscheid van hen. Verzorgd en
uitgewerkt door het zesde leerjaar o.l.v. juf Liliane.

Opvang laatste schooldag!
Heel belangrijk! Op vrijdag 28 juni sluit onze school om 12.30 de poort. Er is geen
opvang voorzien. Ook geen buitenschoolse opvang in Robbedoes.

Lief en leed
We delen in het verdriet van het overlijden van:
- Christiane Rottiers, de moeder van meester Stany en
grootmoeder van Marjolein (die samen met juf Fenja
de Teigetjesklas ondersteunt).
- Mariette Van Driesche, moeder van Chris Durinck (lid
van de schoolraad), grootmoeder van juf Marlies en
overgrootmoeder van Mientje (WK3 Zonnebloempje
Kruisstraat)
- Suzanne Van Geele, oma van juf Annabelle
(Zonnebloempje Kruisstraat)

Inschrijvingen tijdens de zomervakantie
De school is tijdens de vakantie open van 1 tot en met 4 juli en van 19 tot en met 30
augustus. Telkens in de voormiddag van 9.00u.-12.00u. Graag op voorhand een afspraak
maken via mail: dir.zonnebloem@koewacht.be

Speelvoormiddag + kennismakingsmoment:
dinsdag 27 augustus van 10.00u. tot 12.00u.
Nieuwe peuters en kleuters die we in het schooljaar 2019-2020 verwachten krijgen
een persoonlijke uitnodiging. Nieuwe kinderen die in de lagere school ingeschreven zijn
mogen alvast een kijkje komen nemen om kennis te maken met hun nieuwe juf of
meester.

Het nieuwe schooljaar 2019-2020
Het Zonnebloemteam wenst jullie allemaal een zonnige, ontspannende vakantie.
Maandag 2 september zien we jullie zeer graag terug.
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De Floddertjesklas gaat op schoolreis naar ZOOBIEDOE
Bewegingsopvoeding
Bewegingsopvoeding
Niveaulezen met hulp van leesouders
Zwemmen in Zelzate
Bewegingsopvoeding
Fijne verjaardag juf Fran!
FRUITDAG
L1
8.45 Niveaulezen met hulp van leesouders
L1
9.15 Bezoek aan de brandweer
13.00 Opstellen podium+tent
Hulp ouders
19.00 Opstellen tenten ZBF
Hilde
19.00 Vergadering Eerste Communie 2020
Hiep, hiep, hoera Mirella!
LS,Sander
8.45 Oefenen dansjes ZBF
LS
13.15 Generale repetitie optreden lager ZBF
KS,LS
8.45 Sportvoormiddag
LS, KS
13.15 Generale repetitie talentenjacht
Zonnebloemfeesten: spelenmarkt-talentenjacht-BBQ
Pinksteren/ Vaderdag / Zonnebloemfeesten: optreden lager –bingo - BBQ
Pinkstermaandag/ Opruim ZBF
Lokale verlofdag voor de Zonnebloem en het Zonnebloempje
Lokale verlofdag voor de Zonnebloem
Juf Roos en Carla(poetsvrouw),geniet van jullie verjaardag op deze vrije dag!
Start Zonnebloemse voetbalcompetitie !
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Bewegingsopvoeding
Bewegingsopvoeding
Weekopening: ‘ Een school vol kleur!’
Niveaulezen met hulp van leesouders
Traktatie voor de leesouders
Zwemmen in Zelzate
Bewegingsopvoeding
Uitwissel-activiteit
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Niveaulezen met hulp van leesouders
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Traktatie voor de leesouders
Op bezoek naar de tekenschool in Koewacht
Het eerste leerjaar op bezoek in het Zonnebloempje!
Bewegingsopvoeding
Bewegingsopvoeding
Bewegingsopvoeding
Kinderraad
Bewegingsopvoeding
Joepie op schoolreis!

9.30

Workshop in de tekenschool van Koewacht
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Stekelbakjesdag
Zwemmen in Zelzate
Bezoek aan de brandweer
Bewegingsopvoeding
Afscheidsfeestje
FRUITDAG
Op bezoek naar de tekenschool
Tandemlezen
Eindrapport+ oudercontact
Malawi-sponsortocht + voetbalmatch + zwemmen in
Koewacht
Joepie op schoolreis!
Zwemmen in Hulst
Eindviering met priester Geert
Diploma-uitreiking derde kleuterklas
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Joepie! De vakantie start om 12.00!
Opvang tot 12.15u.
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Jarige teamleden in de vakantie: Proficiat allemaal!
5 juli: opvangjuf Saskia

4aug: juf Anja

23 aug: juf Hilde B

1sept: juf Brigitte

