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November 2017
NIEUW: afdak speelplaats Dorpsstraat

Het nieuwe afdak op de speelplaats is een feit!
Regenbuien kunnen we trotseren!
De speelplaats heeft ook een kleurrijk tintje
gekregen. Met de bijdragen voor de
middagbewaking zijn er kleurrijke blokken
aangekocht. Hiermee kan gebouwd worden of
ze kunnen ook dienen als stoeltje om gezellig in
een kringetje wat te keuvelen.

Actie voor een goed doel

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

Even terugblikken:
BOSklas te Spa

171 leerlingen, 10 leerkrachten en als extra
ondersteuning: juf Monique en meester Gaston
trokken van 9 tot 13 oktober naar de
Ardennen. Naast leerrijke uitstappen maakten
ze ook veel plezier!
Een onvergetelijke tijd waar de leerlingen van
het vijfde en zesde leerjaar leuke
herinneringen aan overhouden. Op de
openluchtklasblog kan je foto’s van deze week
bekijken.

Attitude van de maand november

Nog tot 10 november kan je appels bestellen
om de goede doelactie tegen Kinderreuma te
steunen. Op vrijdag 1 december wandelen we
omdat wij ‘bofkonten’ zijn die pijnloos kunnen
bewegen. Ook maken we dan de opbrengst
bekend.

Ik zorg voor orde in de gang door mijn
boekentas netjes te zetten en mijn jas op te
hangen.

Koop wafels om de kas van het
oudercomité te vullen.
Met de opbrengst van de verkoop
helpt het oudercomité om de
digitale borden af te betalen en
ondersteunen ze financieel andere projecten
van de school o.a. speelelementen op de
speelplaats in de Dorpsstraat en op de Kleine
Hemmen. Daarnaast trakteren ze hiermee de
kinderen op een lekkere beker soep tijdens de
wandeling voor het goede doel.

Even eraan herinneren

VOORLEESWEEK:
Zaterdag 18 tot en met
zondag 26 november
‘Iedereen Leest’ wil iedereen aansporen om
voor te lezen. Omdat voorlezen de
taalontwikkeling en de fantasie stimuleert.
Omdat voorlezen nieuwe werelden opent. Niet
alleen bij jonge kinderen, maar ook bij kinderen
die zelf al lezen.
Dit jaar zetten ze bovendien de voorleespapa’s
in de kijker. Want zij zijn van groot belang
voor de leesopvoeding van kinderen.
Dus mannen (jong en oud): lees dit jaar eens
extra voor, thuis, op school en zelfs op het
werk.
Hoe meer voorleesplezier, hoe beter!

Foto’s
Gelieve ten laatste op maandag 13 november de
foto’s te betalen of terug te geven aan de
klasleerkracht.
Koekjes steek je in een
koekendoos.
Geef een herbruikbare drinkfles
mee.
Teken alles duidelijk met naam en klas!
Ook mutsen, sjaals en
handschoenen voorzie je
best van naam en klas.

Te voet of met de
fiets…
In deze donkere dagen doe
je best een fluovestje of
ander fluoband aan en
ontsteek je tijdig je licht!

Warmtekanonnen
om van 7 tot en met 13 december de loods te
verwarmen tijdens de muzische workshops
georganiseerd dankzij een Dynamo3-subsidie
van Canon Cultuurcel.
Voor of na het individueel oudercontact op
donderdag 21 december kan je onder de loods
van de Kleine Hemmen de resultaten van deze
workshop bewonderen. Daarnaast kan je in de
turnzaal van de Kleine Hemmen je bestelde
wafels afhalen en krijg je een glaasje warme
choco of een jenevertje aangeboden. Ook dan
willen we graag de geleende warmtekanonnen
gebruiken.
Heb je een warmtekanon dat we van 7 tot 22
december mogen lenen? Stuur dan een mailtje
naar:
secretariaat@dezonnewijzerzonhoven.be .
Alvast bedankt!

Vrijdag 1 december:
November

Dinsdag 7 november:
MST: medisch onderzoek: klas 5D
Woensdag 8 november:
BIB-spel klas 1D
Vrijdag 10 november:
De Zolderling klas 6D
Dinsdag 14 november:
De Zolderling klas 6B

Wandelen voor het goede
doel en slotevenement ‘Hand
in hand tegen kinderreuma’

Het oudercomité trakteert met een beker
soep! Dankjewel hiervoor
Zondag 3 december:
Begin van de ADVENT
10.30: gezinsviering in kerk Zonhoven-Centrum
Woensdag 6 december:
Pedagogische studiedag!

Vrijdag 17 november:
Boekenbeesten in de BIB klas 3B
De Zolderling klas 6C
Maandag 20 november:
Theatervoorstelling ‘Kriep’ 4de leerjaar
20.30 Vergadering oudercomité

wel genieten van en spelen

Dinsdag 21 november:
Film ‘Cloudboy’ 3de leerjaar
‘Boeiend klasspel’: 5de leerjaar
Woensdag 22 november:
BIB-spel klas 1E
Vrijdag 24 november:
De Zolderling klas 6A
Klasbezoeken aan huis van de Sint: 1ste en 2de lj
Woensdag 29 november:
BIB-spel klas 1F
Donderdag 30 november:

Vrijdag 1 december:
Boekbeesten in de BIB klas 3D

met de

van de Sint

