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Op vrijdag 1 december maakten we een
wandeling door het centrum omdat wij blij en
dankbaar zijn dat wij kunnen bewegen. Op het
einde werd het ingezamelde bedrag ten
voordele van kinderreuma bekendgemaakt. De
opbrengst van deze actie bedraagt maar liefst:

€ 3020.
Iedereen hartelijk bedankt voor jullie steun.
Terug aan school trakteerde het oudercomité
ons op heerlijke tomatensoep met
kippenballetjes. Dankjewel hiervoor!
De soep wordt o.a. betaald
met de opbrengst van de
wafelverkoop. Vergeet
daarom niet om je bestelling
van wafels te doen voor
4 december!
Een welgemeende merci vanwege het
oudercomité.

Dankzij twee dynamo³-projecten bieden we
elke klas een twee uur durende workshop rond
kunst aan. Deze workshops hebben plaats van 7
tot en met 13 december. De gemaakte
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kunstwerken kan je op donderdag 21 december
bewonderen in de gangen en onder de loods.
We zijn nog steeds op zoek naar
warmteblazers om de loods te verwarmen. Heb
je er een of ken je iemand die er een heeft?
Laat het ons dan weten. (011 81 35 28)

Het eerste trimester is bijna
voorbij. Dat betekent dat het
eerste grote rapport in
aantocht is.
De rapporten worden
meegegeven tijdens het
individueel oudercontact op
donderdag 21 december 2017. Wij hechten
veel belang aan dit moment en verwachten dat
je dan even tijd maakt om samen met de
klasleerkracht de inzet, de resultaten en het
gedrag van je kind te bespreken.
Voor of na het
oudercontact trakteert de
school samen met het
oudercomité jou op een
drankje in ’t Schuurke onder de loods van de
Kleine Hemmen.
Ook kan je daar de
wafels die je bestelde bij
het oudercomité afhalen.
Daarnaast tonen een aantal
leerlingen van het 5de of 6de
leerjaar hun talent door te
zingen, dansen, muziek te
maken,… voor de ouders.

Attitude van de maand december:

Schoolrekening nummer 2

Je kind kreeg de tweede schoolrekening mee.
Op deze schoolrekening staat het
middagtoezicht, zeeklas (4de en 5de leerjaar) en
-indien je ze bestelde of deelnam aan- de
nieuwjaarsbrieven, het kerstboek, de
naschoolse workshops.
Indien je nog vragen hebt over de
schoolrekening of indien je problemen ervaart
om de rekening te betalen, dan kan je steeds
contact opnemen met de directeur.

verkeer kan nuttig zijn... We leren onze
kinderen immers hoe ze zich in het verkeer
moeten gedragen om veilig te zijn. Hetzelfde
geldt voor het internet. Meer info?
http://www.childfocus.be/nl/preventie/veiliginternetten/ouders

Huiswerk vergeten!?
Indien je kind iets in de klas vergeten is, dan is
het niet toegelaten om na 15.30 dit nog uit de
klas te halen. Het heeft geen zin om terug naar
school te komen om aan de poetsvrouwen of aan
de opvang te vragen om je in de klas/gang
binnen te laten. Het is een leerrijke les voor je
kind om ervoor te zorgen dat hij/zij alles
bijheeft.






Het internet biedt een schat aan
mogelijkheden (chatten, sociale netwerken,
mobiele applicaties,...). Het is voor jongeren
een heel verrijkend instrument. Toch schuilen
er risico's. Als ouder moet je je kinderen leren
om zich tegen die risico's te beschermen.
Opvoeding rond webmedia vergelijken met het



Nu de dagen korten en het stilaan
kouder wordt, hebben we enkele
punten die we onder de aandacht
willen brengen:
Gelieve jassen, mutsen en sjaals duidelijk te
tekenen met naam en klas.
Doe je kind laagjes aan. Zo is het zeker
warm genoeg gekleed en kan het een laagje
uitdoen als hij/zij het te warm heeft.

Voor de veiligheid van uw en
andere kinderen willen we
graag enkele afspraken en/of
verkeersregels in de kijker
zetten.
De rijweg van de parking is géén zoen- of
uitstapstrook. Parkeer uw auto en laat
daarna uw kind(eren) uitstappen.
Stoppen op de rijweg om vlugvlug uw kind te
laten in- of uitstappen, brengt niet alleen
uw kind in gevaar maar zorgt ook voor een
gevaarlijke verkeerssituatie. Dit doen vlak
voor een zebrapad is bij wet verboden.

Noteer alvast in je agenda:
Vrijdag 2 maart 2018:

December

Vrijdag 1 december:
Wandeling voor Kinderreuma
Soep van het oudercomité
Zondag 3 december:
Begin van de ADVENT
10.30: gezinsviering in kerk Zonhoven-Centrum
Woensdag 6 december:
VRIJAF: pedagogische
studiedag!

Geniet van en wees
dankbaar voor wat de sint
je bracht. Foto’s van de activiteiten rond
sinterklaas op school vind je terug op de
website van de school en op de verschillende
klasblogs.
Maandag 11 december:
MST: medisch onderzoek voor klas 1A
Dinsdag 12 december:
MST: medisch onderzoek voor klas 1D
Woensdag 13 december:
MST: medisch onderzoek voor klas 1B
Maandag 18 december:
MST: medisch onderzoek voor klas 1E
Dinsdag 19 december:
MST: medisch onderzoek voor klas 1F
Woensdag 20 december:
MST: medisch onderzoek voor klas 1C

De enige echte Zonnewijzerquiz!

Het schoolteam van De Zonnewijzer wenst
jullie:

