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September 2018
Beste ouders,
Op 3 september rolden we de rode loper uit om al
onze leerlingen welkom te heten in de school.
Vakantieverhalen werden gedeeld en de eerste
lessen gegeven.
Wij wensen alle kinderen en ouders een supertof
en leerrijk schooljaar toe!
Met de nieuwsbrief houden we jullie maandelijks
op de hoogte van allerlei nieuwtjes, afspraken,
activiteiten en belangrijke data.

Het nieuwe schooljaar in cijfers…
Op 1 september telde onze school
534 leerlingen en 35 leerkrachten,
1 directeur,
2 secretaressen, 1 ICT-coördinator,
4 poetsvrouwen, 1 klusjesman en 6 personen voor
middagtoezicht.

van de maand september:
Goede afspraken
maken
goede vrienden!

Dorpsstraat 62
tel: 011 81 35 28
3520 Zonhoven
fax:011 81 49 97
Email: secretariaat@dezonnewijzerzonhoven.be
Website: http://www.dezonnewijzerzonhoven.be

Onze school heeft een actief
en enthousiast oudercomité.
De ouders ondersteunen
talrijke activiteiten en
organiseren zelf veel
waardevolle projecten. Zie
ook de facebookpagina van
het oudercomité.
Op maandag 24 september om 20.30 uur
vergaderen de ouders in het leraarslokaal van de
Kleine Hemmen.
IEDEREEN is van harte welkom!
Route2school
Samen met de Gemeente
Zonhoven werkt onze school
samen met andere scholen
mee aan het project
Route2School. Via Route2school kan je
mobiliteitsknelpunten op schoolroutes melden. Dit
kan dmv een foto, ook kan je mee nadenken over
mogelijke oplossingen. Samen met jou gaan ze op
zoek naar goede oplossingen om de
verkeersveiligheid van leerlingen te verbeteren.
De dataverzameling voor Route2School loopt van
17.09.2018 t.e.m. 04.11.2018 . Wij rekenen
op jullie, ouders, om de “route2school” van onze
kinderen helpen veiliger te maken.
Meer info volgt in een brief.
Bij het einde van de schooldag
zijn er omwille van de
veiligheid van de leerlingen
verschillende begeleide rijen
voorzien. De kinderen hebben
bij de opendeurdag een LABEL gekregen dat ze
aan de boekentas hangen. Zo weten de kinderen
en de leerkrachten in welke rij dat zij moeten
staan.
Indien je kind af en toe van rij wisselt,
controleer dan of het juiste label aan de
boekentas hangt.

Tijdens de middag zijn er geen rijen. Gelieve je
kind aan de poort af te halen! (Kleine Hemmen:
poort aan de fietsenstalling)
Gelieve de kinderen pas om 8.15 uur aan school af
te zetten of ervoor te zorgen dat ze met de
fiets niet te vroeg aan school zijn. Vanaf dan is
er immers bewaking voorzien en is elk kind
verzekerd tegen gebeurlijke ongevallen. Vóór die
tijd kunnen de kinderen steeds terecht in de
lokalen van de voorschoolse opvang
’t Alvermanneke in de Dorpsstraat.

Vrijdag 14/09:
Scholenveldloop

: 3 en 4 leerjaar
Voormiddag : 5 en 6 leerjaar 
Namiddag : 1 en 2 leerjaar

Let op! Voormiddag
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: fiets in orde meebrengen

Maandag 17/09:
Workshop: vegers voor vlinders: 6B
Verkeerspark: 5A + 5B



Dinsdag 18/09:
Verkeerspark: 5C + 5D
September

Donderdag 20/09:
Verkeerspark: 6B+6C

De gezamenlijke oudercontacten waarbij het
reilen en zeilen van de klas/het leerjaar wordt
toegelicht hebben plaats op:
 Maandag 10/09: 2de leerjaar (20u)
in de klas.
 Donderdag 13/09: 3de (19.30u) en
4de leerjaar (20u)
Dit start in de eetzaal en wordt
verdergezet in de klas.
 Maandag 18/09: 5de (20u) en
6de leerjaar (19.30u)
Dit start in de eetzaal en wordt
verdergezet in de klas.
Woensdag 19/09: openklasdag 1ste leerjaar

Andere activiteiten:
Donderdag 6/09:
Workshop: vegers voor vlinders: klas 6D
Maandag 10/09:
Workshop: vegers voor vlinders: klas 6A

Donderdag 13/09:
Workshop: vegers voor vlinders: 6C



Vrijdag 21/09:
Verkeerspark: 6D



Maandag 24/09:



Verkeerspark: 6A
Childfocus: 5A + 5B
20.30: vergadering oudercomité
Dinsdag 25/09:
Childfocus: 5C+ 5D
SCHOOLFOTOGRAAF komt op bezoek!

Meer info volgt nog.
Maandag 1/10:
Lokale verlofdag

Dinsdag 11/09:
Uitstap Bokrijk “ de school vroeger en nu”: 4e lj
Woensdag 12/09:
De kinderen hebben VRIJAF.
De leerkrachten verdiepen zich die
dag in het nieuwe leerplan: ZILL.



Het jaarthema is:

