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Vele pluimen maken sterke vleugels!
Het nieuwe schooljaar draait alweer op volle toeren. Een jaar vol nieuwe belevenissen ligt
voor ons. We hebben heel veel zin om er weer stevig in te vliegen, samen met jullie
allemaal. En vliegen zullen we doen, want ‘Geluksvogels’ is ons nieuwe jaarthema. Het
jaarthema is gebaseerd op het boek ‘ Geluk voor kinderen’ van Leo Bormans.
De tien vogels in dit boek geven raad: ontdek waar je goed in bent, wees
niet bang, maak plannen, werk samen, hou vol, realiseer je dromen en
maak anderen gelukkig. Zo maak je van elke dag een feest.
Zowel in het wijkschooltje als in de Zonnebloem gaan we ook dit jaar
weer klasoverschrijdend werken rond dit thema. Hope en Mo verzorgen
de weekopeningen en brengen op een ludieke wijze de tien sleutels van
geluk aan, gekoppeld aan een geluksvogel. Op de speelplaats staat een boom die tijdens
het schooljaar wordt versierd met een knutselwerkje door de samenwerkende klassen.
Een schooljaar waarin we samen op weg gaan, waarin we geen enkele vogel achterlaten.
Een schooljaar waarin we iedereen onder onze vleugels nemen. Mingo is de geluksvogel
voor de maand september. “Uit je gevoelens en probeer iedere dag gelukkig te zijn!”

Onderwijzend personeel op de Zonnebloem!
Directeur juf Miek : dir.zonnebloem@koewacht.be 03 7798465
Zorgcoördinator juf Rita De Smet is in ziekteverlof. Juf Caroline Dieleman doet de
vervanging van juf Rita carolined.zonnebloem@koewacht.be Juf Leen werkt dit
schooljaar in ExpAnt24 en we wensen haar veel succes met haar nieuwe opdracht.
Hilde, Saskia, Sander en Veroniek (nieuwe collega) staan jullie graag te woord op het
secretariaat sec.zonnebloem@koewacht.be.
Nancy, Mirella en Saskia verdelen de voor-en naschoolse opvang onder hun drietjes.
De opvang is te bereiken op het schoolnummer 03 779 84 65
De juffen van de kleuterschool in de Zonnebloem
- KA Wiebeltjesklas ( menggroep peuters/eerste kleuterklas)
Juf Marlies, juf Hilde op donderdag en de kinderverzorgster juf Anja
marlies.zonnebloem@koewacht.be
- KB Teigetjesklas ( menggroep peuters/eerste kleuterklas)
Juf Fran en PAB juf Fenja met Marjolein
fran.zonnebloem@koewacht.be
- KC Floddertjesklas ( tweede kleuterklas) Juf Ann en juf Hilde op vrijdag
Ann.zonnebloem@koewacht.be
- KD Floddertjesklas (tweede kleuterklas) Juf Judith en juf Hilde op maandag
judith.zonnebloem@koewacht.be
- KE Plukklas ( derde kleuterklas) Juf Roos
roos.zonnebloem@koewacht.be
- Juf Marlies, juf Judith en juf Ann geven turnles aan hun eigen klas.
- Juf Shanah geeft turnen aan KB en KE, shanah.zonnebloem@koewacht.be
- Juf Hilde is de BODYMAP-juf in de kleuterschool.
hilded.zonnebloem@koewacht.be
De juffen en meesters van het lager in de Zonnebloem
L1 Juf Hilde hildeb.zonnebloem@koewacht.be
- L2 Juf Karolien Karolien.zonnebloem@koewacht.be
Meester Eric (woe) eric.zonnebloem@koewacht.be
- L3 Meester Paul paul.zonnebloem@koewacht.be
Juf Marina marina.zonnebloem@koewacht.be
- L4 Juf Caroline carolinev.zonnebloem@koewacht.be
Meester Eric eric.zonnebloem@koewacht.be
- L5 Meester Johan johan.zonnebloem@koewacht.be
- L6 Juf Liliane liliane.zonnebloem@koewacht.be
- Turnleerkrachten: Juf Shanah ( L1) Shanah.zonnebloem@koewacht.be
Meester Sander sander.zonnebloem@koewacht.be
- Zorgjuf L1,L2 juf Jolien (interim van juf Caroline Dieleman) en juf Hilde De
Vos in L1.
Zorgjuf L5: juf Caroline D en zorgjuf L6: juf Marina

Infoavonden voor alle klassen!
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. De directie komt een briefing doen
over het nieuwe leerplan Zill. Mis deze kans niet!
Maandag 9 september 2019
Dinsdag 10 september 2019
18.00u. KC juf Ann, Floddertjesklas ,
18.00u.
KE juf Roos, Plukklas
KD juf Judith, Vosjesklas
L3 meester Paul en juf Marina
L2 juf Karolien en meester Eric
19.00u. KA juf Marlies, Wiebeltjesklas 19.00u.
L1 juf Hilde
KB juf Fran, Teigetjesklas
L5 meester Johan
L4 juf Caroline en meester Eric
L6 juf Liliane

Aanpassing tarieven voor opvang
De voor- en naschoolse opvang van 7.00u.-8.30u. en van 15.45u.-18.00u. kost € 0,40
per begonnen kwartier. De opvang voor de kleuters gaat ook dit jaar door in de klas
van juf Judith, de Vosjesklas.
De opvang tussen de middag van 12.00u. tot 13.00u. kost nu € 1. De aanpassingen zijn
goedgekeurd door het schoolbestuur en voorgelegd aan de schoolraad. De ganse
scholengemeenschap KABAWANO Stekene gebruikt dezelfde tarieven.
Op de website vinden jullie het schoolreglement. Gelieve dit eens door te nemen. De
groene tekst zijn aanpassingen. Via je kind krijg je een brief mee om een akkoord te
ondertekenen
over
de
goedkeuring
van
het
opvoedingsproject,
de
engagementsverklaring en het schoolreglement.

Vanaf hier kan ik het alleen!
Op de kleuterspeelplaats geeft de juf aan het poortje met veel plezier alle
boodschappen door. Een kort afscheid is voor je kleuter het beste ritueel.
LAGER: Na de drukte van de eerste schooldag, kunnen alle kinderen vanaf dinsdag 3
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, noteer het in de agenda of spreek
een juf of meester aan die je op dat moment ziet om een boodschap door te geven. Om
8.45 starten de lessen en storen we hen liever niet meer.

Samen voor een afvalarme school
Op de speelplaats gaan geen drankjes meer mee. Drankkartons
en plastic flesjes gaan terug mee in de brooddoos. 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 regelmatig door de watermaatschappij gecontroleerd. De
kinderen mogen in de klas tijdens de les water drinken.

Lief en leed
We delen in het verdriet van het overlijden van
Rita Van Leuven, oma van Siebe De Wilde L3
Onze oprechte deelneming aan de hele familie.

Juf Miek is op 12 juli 2019 een fiere oma geworden van Vic.
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Een fijne start van dit nieuwe schooljaar!
KS,LS
10.40 Voorstelling van het jaarthema ‘De geluksvogels!’
L1
13.15
Bewegingsopvoeding
L2
10.40 Bewegingsopvoeding
L3
12.30 Yoga door meester Stany
L6
13.15
Bewegingsopvoeding
FRUITDAG
L3
8.45
Bewegingsopvoeding
L4
10.40 Bewegingsopvoeding
L5
13.15
Bewegingsopvoeding
L1
8.30
Zwemmen in Hulst
L2
10.40 Bewegingsopvoeding
L1
12.30 Crea-middag in L4 bij Caroline VDL
Het is jouw GELUKsverjaardag, meester Johan!
Open Monumentendag
Een GELUKkige verjaardag, meester Eric!
L1
13.15
Bewegingsopvoeding
KC,KD,L2
18.00 Info-avond in de klas
KA,KB,L4,L6
19.00 Info-avond in de klas
L3
13.15
Bewegingsopvoeding
KE,L3
18.00 Info-avond in de klas
L1,L5
19.00 Info-avond in de klas
FRUITDAG
L5
8.45
Bewegingsopvoeding
L4
9.00
Bram en de OK-brigade
L6
10.40 Bewegingsopvoeding
L4
13.15
Bewegingsopvoeding
L2
10.40 Bewegingsopvoeding

L1

13.15
14.40

L2
L6

10.40
13.15

L3
L4
L5

9.00
8.45
10.40
13.15

18
19

Bewegingsopvoeding
Weekopening: Weekopening liedjes voor de startbezinning
oefenen en de Zonnezessertjes stellen zich voor…
Juf Caroline, zorgjuf, is vandaag een GELUKKIGE jarige
juf!
Bewegingsopvoeding
Bewegingsopvoeding
FRUITDAG
Startbezinning met priester Geert
Bewegingsopvoeding
Bewegingsopvoeding
Bewegingsopvoeding
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L1
L2
KS,LS

8.30
10.40
13.15

Zwemmen in Hulst
Bewegingsopvoeding
Jaarthema ‘De geluksvogels’ ‘ Vele pluimen maken sterke
vleugels!’
Werelddag van de vrede

Gefeliciteerd met je verjaarGELUKSdag, opvangjuf Nancy!
L5,L6
Op bosklassen naar Durbuy!
L1
13.15
Bewegingsopvoeding
L5,L6
Op bosklassen naar Durbuy!
L2,L3
8.45
Niveaulezen
L1,L2,L3,L4
NM
Scholenveldloop in Stekene
FRUITDAG
L5,L6
Op bosklassen naar Durbuy!
L5,L6
Op bosklassen naar Durbuy!
L3
8.45
Bewegingsopvoeding
L4
13.15
Bewegingsopvoeding
L5,L6
Op bosklassen naar Durbuy!
WK1,2,3
VM
Fotograaf komt in ons wijkschooltje Het Zonnebloempje.
L2
10.40 Bewegingsopvoeding
L2
12.30 Crea-middag in L4 bij Caroline VDL
Een GELUKkige verjaardag, juf Caroline van het vierde leerjaar!
Een sportieve, GELUKkige verjaardag, juf Shanah!
KS,LS
Fotograaf komt in de Zonnebloem!
L1
13.15
Bewegingsopvoeding

