Maart 2021

1 maart
8 maart
12 maart
15 maart
29 maart – 2 april
30 maart
2 april

L3: digitale auteurslezing door Kim Crabeels.
#1_maart_2021_complimentendag!
Afval op school door Goodplanet - start 9u35
Nationale pyjamadag.
L5: auteurslezing door Danny De Vos.
Speelweek: kleine gadgets: spinners, hatchimal, stickies,
beyblade,… (graag naamtekenen zeker bij kleuters)
L2: digitale auteurslezing door Frank Daenen.
Sober maal lagere school (enkel warm voor kleuters)
L3-L4: 2 maart
L1-L2: 9 maart & 23 maart
K3-L3: 16 maart
L5-L6: 30 maart

Gezocht: vrijwillige (groot)ouders om mee te helpen
ondersteunen bij de anderstalige peuters en kleuters. Meer
info via zorg@de-zonnebloem.be of bij zoco Eline Vanneste.

Week van de vrijwilliger: 27- februari tot 7 maart
Vrijwilliger zijn….
Is vrijwillig.
Maar niet vrijblijvend.
Is verbonden.
Is onbetaalbaar!
Maar niet te koop
Is positief denken
Is positief doen
Met als enig doel
Voor jezelf en de ander een goed gevoel

… hallo maart!
Bye bye februari…

Woordje van de directie:
Beste ouders,
Op onze school blijven wij samen met onze kinderen en leerkrachten de
COVID maatregelen opvolgen. In de eetzaal eten onze leerlingen sinds
vorige week in klasbubbels. Dit betekent dat zowel de warmeters als
boterhameters van 1 klasgroep samen aan tafel gaan op een vaste plaats in
2 tijdsperiodes.
Het getal 40 wordt in het tweede leerjaar aangeleerd en gesplitst. Sommige
ouders zijn veertigers. We bevinden ons in de veertigdagentijd. Er was geen
carnavalstoet in Aalst. Onze kinderen deden er wel ééntje per klasbubbel
op vrijdag 12/02 op ruime afstand van elkaar voorbij het
woonzorgcentrum. Zo brachten zij nogmaals de warmste week voor die
mensen en personeelsleden. Zoals heel de farmaceutische industrie werkt
aan vaccins tegen COVID 19 zo werken wij met ons schoolteam ook aan
een vaccin van een heel andere orde. Het vaccin "respect" staat in ons
opvoedkundig project op nummer 1. Het vaccin "respect" heeft erg veel
positieve bijwerkingen staat er in onze bijsluiter. Wij leren onze kinderen
vanaf 2,5 jaar al via onze manier van lesgeven en ons lesprogramma dat
onze samenleving dat "vaccin" ook hard nodig heeft. Ik ben er zeker van dat
u als ouder in deze speciale tijden ook bewust bent van de noodzaak van
dat "vaccin". U kunt speciaal eens gedurende die 40 dagen met ons
meewerken op weg naar een nog betere toekomst, op weg naar Pasen.
Veel succes samen,
directeur Koenraad Tanghe

