Lagere School De Zonnewijzer
Kleine Hemmenweg 2
3520 Zonhoven

Oktober 2018
De eerste maand zit er al op!
Het lijkt nog maar gisteren dat we aan het
zwembad lagen of genoten van heerlijke
zomeravonden…
Maar stilaan korten de dagen en genieten we af
en toe al van een heerlijk haardvuur.
Ondertussen kijken de leerlingen van het 5e en 6e
leerjaar al uit naar hun grote uitstap: zeeklassen.
In deze nieuwsbrief hebben we aandacht voor
wat lopende projecten maar frissen we graag ook
nog wat afspraken op.
En natuurlijk is er ook de kalender, die je ook op
smartschool kan terugvinden.
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Saved by the bell
Leerlingen en leerkrachten
zijn wel eens opgelucht als ze
’s avonds de schoolbel horen.
Maar miljoenen kinderen en
jongeren op aarde horen dit zelden of nooit.
Met Saved by the bell roepen ze alle scholen op
om jaarlijks op 5 oktober, op de Internationale
dag van de Leerkracht, de schoolbel eens extra
te laten rinkelen. Zo kan iedereen horen dat elk
kind en elke jongere recht heeft op goed,
kwaliteitsvol onderwijs. Dus ook onze bel gaat
extra rinkelen…
https://www.savedbythebell.be/

Afvalvrije school
Als school willen we ons
engageren voor het milieu.
Hierbij hoort ook ons
afvalbeleid. Graag
herinneren we je eraan
dat de kinderen koekjes
meenemen in een
koekendoosje en een herbruikbare drinkfles
gebruiken. Op de speelplaatsen staan enkel
groencontainers en natuurlijk nog steeds de
drankfonteintjes.

Attitude

Ik ben steeds in
orde met mijn
huistaken en lessen leren.
De evaluatie van de attitude van september zie je
op smartschool.

Zeeklas 5de en 6de leerjaar
Binnen enkele weken is het zover…De leerlingen
van het vijfde en het zesde leerjaar vertrekken
op zeeklas naar hotel Sandeshoved te
Nieuwpoort. Op het programma staat een
wandeling door de duinen in De Panne, een bezoek
aan Oostende, het Noordzeeaquarium, de
Amandine, een workshop in het Mu.ZEE,
zandkastelen bouwen, strandspelen, een bezoek
aan het museum van Passendale, de
TyneCotbegraafplaats …. Een drukbezet
programma waarin de leerlingen geen minuut de
tijd hebben om zich te vervelen!
Op de speciale openluchtklasblog op onze
website worden er dagelijks nieuwe foto’s gezet.
Het thuisfront kan zo volgen wat er gebeurt. Op
maandag 15 oktober van 07.00-09.00 en vrijdag
19 oktober van 18.00-20.00 is de parking voor de
school voorbehouden voor de bussen.
Wil je de leerlingen en leerkrachten een mailtje
sturen? Dat kan naar volgend e-mailadres:
zeeklas@dezonnewijzerzonhoven.be

Schone lucht
Klara Tesseur, mama van een leerling van onze
school vraagt onze hulp. Als moeder is ze
bekommerd om de luchtkwaliteit waarin haar
kinderen opgroeien. Daarom steunt ze de
Greenpeace-actie “Clean Air Now” en roept ze
zoveel mogelijk ouders en sympathisanten op
hieraan mee te doen.
Teken je ook? Surf naar
https://www.11m.be/petitions/gezondeluchtvoor-zonhoven.
Onderteken deze actie of contacteer haar voor
meer info: klara.tesseur@gmail.com.
Bedankt!

Vrijdag 5 oktober:
Dag van de leerkracht
Saved by the bell
Woensdag 10 oktober:
Danshappening: 3e t.e.m 6e lj Kiewit
Donderdag 11 oktober
Hikketakketoe “Ten aanval”: 5e en 6e lj
Herfstwandeling 4e lj.
Vrijdag 12 oktober:
Herfstwandeling 2e lj
Zondag 14 oktober:

Rodeneuzendag
Jullie hebben vast en zeker in de media al
gehoord dat de actie rodeneuzendag weer loopt.
Onze school werkt geen project hierrond uit
maar biedt je wel de gelegenheid om via school
een rode neus aan te kopen. Meer info volgt.

Dinsdag zit de eerste schoolrekening
in de boekentas van je kind. Gelieve
de rekening voor 15 oktober te
betalen. Vermeld steeds duidelijk de
gestructureerde mededeling.
Bij eventuele vragen of opmerkingen kan je
contact opnemen met het secretariaat.

Reminder Route2school
Het project loopt nog
t.e.m. 04.11.2018.

Ma 15 t.e.m vr 19 oktober
Zeeklassen 5e en 6e leerjaar
Woensdag 17 oktober:
Voetbal: 3e en 4e lj Basvelden
Vrijdag 19 oktober:

Donderdag 25 oktober:
Zolderling 6D
Vrijdag 26 oktober:
Zolderling 6A
Herfstwandeling 3e lj
Zondag 28 oktober:

Kalender
Ma 29 t.e.m zo 4/11:
Herfstvakantie
Maandag 1/10:
Lokale verlofdag

Donderdag 4 oktober:
Werelddierendag

