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1. Bedankt

Een dikke dankjewel om massaal tulpen te bestellen!!

375 bossen werden er verkocht en bezorgden veel
mensen een zonnig lentegevoel!

2. Nieuwe instappertjes K0
Na de paasvakantie verwelkomen we graag weer 4

nieuwe zonnekindjes!

Andreas, Ella-Rose, Jules en
Keith worden met veel enthousiasme verwacht in
het klasje van juf Daphne! Ondertussen telt K0 al 18
peuters! En er volgen er nog meer ;-)
Leuk weetje: op 18 april telt Zonnekind

200
leerlingen, waarvan exact 100 meisjes en
100 jongens! Zo is onze school helemaal in balans ☺
3. Afwezigheid meester Gino

Tijdens de paasvakantie ondergaat meester Gino een tweede heupoperatie en
zal dus een poosje afwezig zijn voor revalidatie. Juf An (K3) en juf Lief

(zorg) zullen zijn taak elk deeltijds overnemen zodat kinderen/ouders er
zo weinig mogelijk hinder van ondervinden. Juf An blijft ook deeltijds lesgeven,
dus voor de kleuters van K3 verandert er niets. Ook juf Lief blijft deeltijds zorgjuf,
net als voorheen. Als alles loopt zoals gepland, zal meester Gino einde mei weer
op post zijn! We wensen hem alvast veel geluk en een snel herstel!
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4. Havenrondvaart L5/L6
Op dinsdag 25 april gaan de leerlingen van L5 en L6 varen op de Schelde! Ze maken
een geleide

havenrondvaart langs de oude en moderne

havendelen, de havenindustrie en de petroleumhaven. De leerlingen
reizen met de trein naar Antwerpen om daarna in te schepen aan de
Londenbrug. Ook een bezoekje aan het Red Star Line museum
staat nog op het programma. Alle praktische info volgt nog via de
klasleerkracht(-en). Kostprijs van deze uitstap bedraagt 15 euro en wordt verrekend via de
laatste schoolrekening.
5. Tuindag L2, L3 en L6
Onze schooltuin is een speelparadijs voor alle kinderen waar ze volop van genieten! Dat
willen we graag zo houden! Daarom gaan we samen met de leerlingen van L2,
de natuur een handje helpen en

L3 en L6

de schooltuin “lenteklaar”

maken! Dat gebeurt op woensdag 26 april, samen met vele
helpende handen! Noteer de datum met stip, we hebben jullie (ouders,

grootouders, familie, … iedereen die zich kan/wil
vrijmaken en van tuinieren houdt) nodig! Zet je schop en

Kandidaat-helpers graag aanmelden via
diane@zonnekind.org Praktische info volgt later via klasjuffen!
hark al maar klaar ;-)

6. Parkcross
De kinderen kregen de inschrijvingsformulieren voor de 45ste Parkcross op 1 mei al
mee! Die gaat door op de nieuwe atletiekpiste van de gemeente in Sportpark Heikant.
Ook dit jaar lopen we ten voordele van onze school (aankoop sportmateriaal). Nieuw dit
jaar is de kabouterloop (150 m) voor alle kleuters. Alle kleuters worden

sowieso beloond met een medaille en een mooie bal!

2016 - 2017
april 2017
7. Extra lang weekend 1 mei

Eind april kunnen we alweer genieten van een extra lang weekend tot en
met woensdag 3 mei! Maandag 1 mei (Feest van de arbeid), dinsdag 2 mei
(lokale verlofdag) en woensdag 3 mei (pedagogische studiedag)

8. Minitennis L3, L4, L5 en L6

Woensdagnamiddag 3 mei (is pedagogische studiedag!! ) kunnen de leerlingen van
L3 t/m L6 een balletje slaan tijdens het SVS minitennistornooi (per leerjaar) dat
doorgaat op de tennisterreinen van de Zwarte Hond in Kalmthout! Deze
activiteit is volledig gratis! Meer praktische info volgt nog via mail!

9. Fiscale attesten 2016
De fiscale attesten (2016) inzake opvang (voor- en naschoolse +
eetzaalabonnementen) om bij uw belastingaangifte van 2017 te
voegen, worden na de paasvakantie via uw oudste kind bezorgd. U
krijgt hierover bericht via mail.

10. Schoolrekeningen maart

Dankjewel aan alle ouders die de schoolrekening van het 2de

trimester al betaald hebben en vriendelijk verzoek aan alle anderen om
dit tijdig te doen ;-) ! Alvast bedankt!
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11. Agenda april 2017

Paasvakantie van 3 april t/m maandag 17 april 2017

18 Begin 3de trimester
Instapdag nieuwe kleuters K0
Vr 21 Zwemmen
Di

Ma 24 Muzarto L2
Di 25 Havenrondvaart L5 en L6
Wo 26 Tuindag L2, L3 en L6

Noteer alvast voor begin mei (krantje voor mei 2017 volgt later)
Ma 1 t/m woensdag 3 mei
Ma 1 mei
Wo 3 mei

VRIJAF
Parkcross (nm)
mini-tennis (L3 t/m L6) (nm)

Zaterdag 13 mei

TUINFEEST

