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December 2018
Voorleesweek
Op 26 november ging de voorleesweek van
start. Na een leuke opwarmer door Roodvonk
begonnen de kinderen van 1 tot 6 te lezen in de
lange voorleesslinger doorheen de school.

De leerlingen van het 1e t.e.m. het 3e leerjaar
brachten een bezoekje aan het huis van
sinterklaas. Met fonkelende oogjes keken ze
rond en luisterden naar de verhalen.

Sintbezoek
Rode neuzen
We deden mee met de
rodeneuzenverkoop en
mogen met trots
vermelden dat we 300
rode neuzen verkochten,
wat staat voor een
opbrengst van € 1500.

Afgelopen woensdag kwam sinterklaas op
bezoek in onze school. Hij en natuurlijk ook
zwarte piet werden warm onthaald door onze
leerlingen. Ze hadden ook een dansje voor
sinterklaas voorbereid. Als beloning krijgen we
van de sint een heuse “goochelshow” die
doorgaat op 6 december. En ook beloofde de
sint op zijn verjaardag wat lekkers te brengen!

Verloren voorwerpen
Op school blijven er vaak verloren voorwerpen
achter, gaande van koekendozen tot jassen.
Tijdens het oudercontact van 20 december
worden deze
tentoongesteld
op een tafel
onder de loods
(KH) of onder
het afdak (DS).
Gelieve dan even
te gaan kijken indien je iets mist. In de
kerstvakantie bezorgen we alle niet afgehaalde
spullen aan het goede doel.

OPROEP voor Mammies
Mammies is een organisatie die ondersteuning
biedt aan minderbedeelde gezinnen. Zij zijn op
zoek naar kinderkleding in de maten 110-116122-128-134. Daarom doen we een warme
oproep naar jullie. Heb je nog kleding in deze
maten die nog een rondje meekunnen, breng ze
gerust binnen op het secretariaat van onze
school…
Dankjewel!

Vreugde/verdrietmuur
Aan de ingang van de school (Kleine Hemmen)
hebben we een vreugde- en verdrietmuur
gemaakt. Het is de bedoeling dat de leerlingen
er iets kunnen ophangen bijvoorbeeld bij
geboortes, afscheid, artikel uit de krant waar
ze instaan, afscheid van een huisdier… Dit doen
ze samen met hun juf/meester om zo te kunnen
werken aan de verbondenheid met de klas en
school.

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 20 december 2018. 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 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.
Opgelet: de kinderen
krijgen deze niet zelf mee naar huis.

De jongste vijf jaar stierven 74 fietsers en
raakten meer dan 6.800 fietsers gewond bij
een verkeersongeval in het donker. Vooral
jongeren zijn het slachtoffer in het donker.
Ook opvallend: 7 op de 10 jongeren zijn liever
cool dan zichtbaar op de fiets en 8 op de 10
jongeren dragen zelden of nooit
fluorescerende of reflecterende accessoires.
Nochtans bestaan er veel coole en modieuze
manieren - zelfs hippe fluohesjes! - om je te
laten zien op de weg. Waarop moet je letten
als je fietsverlichting en accessoires koopt?
Lees onze praktische tips en laat je shinen:
https://news.economie.fgov.be/169385cool-en-goed-zichtbaar-op-de-fiets-yesyou-can

Attitude van de maand december:

Daarnaast tonen een aantal
leerlingen van het 5de of 6de
leerjaar hun talent door te
zingen, dansen, muziek te
maken,… voor de 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.

Lanceeractie Welzijnszorg
In België groeit 1 kind op 5 op in armoede. Voor
kinderen in armoede is succesvol zijn op school
niet altijd gemakkelijk. Ze komen hindernissen
tegen in hun schoolloopbaan. Hindernissen die
ze zonder hulp maar moeilijk kunnen
overbruggen.
Ook onze school 'De Zonnewijzer' wil
meewerken aan de campagne van Welzijnszorg
omdat elk kind voor ons belangrijk is en we alle
kinderen kansen willen geven.
Op maandag 26 november deed de school een
symbolische actie door een hindernis te
plaatsen aan de schoolpoort.

Noteer alvast in je agenda:
Vrijdag 21 juni 2019:

Het schoolteam van
De Zonnewijzer
wenst jullie:

December

Zondag 2 december:
Begin van de ADVENT
10.30: gezinsviering in kerk Zonhoven-Centrum
Dinsdag 4 december:
Zolderling 6C
Donderdag 6 december:
Goochelshow
Dinsdag 18 december:
Casino: “Getikt” 6e lj.
Donderdag 20 december:
Oudercontacten
’t Schuurke door het oudercomité

