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1. Extra lang weekend 1 mei
We kunnen het niet genoeg benadrukken ;-)
We beginnen de maand mei met een extra lang weekend tot en met woensdag

2 mei! Maandag 30 april (lokale verlofdag), dinsdag 1 mei (Feest van de arbeid) en
woensdag 2 mei (pedagogische studiedag). Niet vergeten op 1 mei: PARKCROSS !!!

2. Reünie L6
Vrijdag 4 mei worden al onze ex-zesdeklassers (vorig schooljaar) terug op
Zonnekind verwacht voor een gezellige reünie! Vinden ze het middelbaar leuk?
Missen ze hun tijd op Zonnekind? Ze hebben ons (en elkaar) vast veel te vertellen!
We kijken uit naar een blij weerzien. Uitnodiging volgt.

3. Logeren K2/K3

Joepie!!! Het is bijna zover voor onze kleuters van K2 en K3! Op dinsdag 8 mei slaan
ze hun tenten weer op (in de eetzaal) voor een reuzegezellige logeerpartij op
school! Lekker samen spelen, eten, verhaaltjes voor het slapengaan… een

logeerfeest om echt naar uit te kijken en vooral niet te missen!
Woensdag 9 mei gaan ze dan moe (maar helemaal ‘heppie’) terug naar huis!
Alle praktische info volgt nog via de kinderen!
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4. Theater L3/L4
Dinsdag 8 mei worden de leerlingen van L3 ondergedompeld in de wereld van de
herinneringen. Niet

vergeten! Is een voorstelling van gezelschap Hoge Fronten

(Lieke Lenders) samen met de stem van Joke van Leeuwen! Om een
herinnering niet te laten vervliegen, moet je die regelmatig tevoorschijn halen en oppoetsen.
Daarom zitten oude mensen vaak herinneringen op te halen. Ze hebben
er veel. Als je zeven bent, heb je er veel minder. In je hoofd heeft de
kast voor de herinneringen nog veel lege laatjes. En de laatjes van je
eerste jaren, daar zit al haast niks meer in. Die laatjes zaten immers niet
goed dicht. Wat erin zat is er weer uit gevlogen. Maar waarom herinnert
de een zich hetzelfde zo anders dan de ander? Is onze verbeelding
ermee aan de haal gegaan om er mooiere kleuren en verrassender
vormen op aan te brengen? Niet vergeten! is opgevat als een theatraal
luisterboek. Terwijl je kijkt naar de acteurs op het podium, vertelt Joke
van Leeuwen het verhaal dat je hoort via een koptelefoon. Ze spoort je aan mee te zoeken,
te voelen, te ruiken of te onthouden. De voorstelling gaat door in CC Brasschaat in de
voormiddag. Autovervoer wordt geregeld via de klasjuffen.

5. Buitenpretjes
Op woensdagnamiddag 9 mei organiseert de Stichting Vlaamse Schoolsport (SVS)

buitenpretjes voor de leerlingen van L1 en L2. Tijdens de buitenpretjes
kunnen de kinderen kennis maken met verschillende sporten (dans, ganzenbord,
voetbal 4 tegen 4 en spelenmarkt)! Elke activiteit duurt 30 min. Deze
buitenschoolse activiteit is volledig GRATIS en gaat door in Brasschaat! De
kinderen krijgen nog een brief mee!

6. Hemelvaartweekend
Noteer ook dat donderdag 10 mei en vrijdag 11 mei

vrije dagen zijn ter

gelegenheid van O.H. Hemelvaart! Alweer een verlengd weekend  Geniet ervan!
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7. Op reis in je gemeente L3
Ook dit jaar gaan alle derde leerjaren van de gemeente Kalmthout ‘op reis’ in hun
gemeente om hun eigen omgeving beter te leren kennen en nieuwe plekjes te ontdekken!
Dinsdag 15 mei fietsen ze samen met L3 van St. Jozef in Heide naar De Vroente voor

een

100 activiteitenspel! Daarna vertrekken ze onder
politiebegeleiding naar Sportpark Heikant voor de lunch en een
namiddag vol sportactiviteiten. Iedereen komt die dag
met de fiets naar school (met helm en hesje). Breng ook een
lunchpakket en voldoende drank mee!
Sportieve kledij (en schoenen) aangepast aan het weer zijn een
must! Deze activiteit wordt aangeboden door de gemeente Kalmthout en is volledig gratis.

8. Schoolfotograaf- FOTO’s ONLINE!!!!
Donderdag 17 mei komt de schoolfotograaf langs voor

klasfoto’s! De foto’s

worden nadien (vrijblijvend) ONLINE te koop aangeboden! Dat is vooral
milieuvriendelijker en vergt heel wat minder administratie. U bestelt rechtstreeks via
een beveiligde code (uw foto-ID) of scan de QR code met je smartphone. U kunt dit
ook makkelijk doorgeven aan familie zodat zij rechtstreeks foto’s, vergrotingen en
andere gadgets kunnen bestellen! De bestellingen komen na betaling hier op school
toe.

9. Individuele ouderavond L1 t/m L5
Het einde van het schooljaar komt in zicht … Zit u nog met vragen? Heeft u nog bedenkingen
naar volgend schooljaar toe? Dan kan u hiervoor terecht tijdens het eerstvolgende (en
meteen ook allerlaatste) oudercontact op donderdag 17 mei.

10.Minitennis L3, L4, L5 en L6
Woensdagnamiddag 30 mei 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!
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11. Nieuwe instappertjes
Voor

Hannah, Mila en Rosalie komt de grote dag dichterbij! Juf

Daphne en 20 vrolijke peuters zullen hun met veel
plezier verwelkomen op maandag 14 mei! We hopen
dat ze zich snel thuis zullen voelen bij ons op school!

12.Pinksterweekend + Vormsel
En het laatste verlengde weekend van dit schooljaar is het Pinksterweekend (van za 19 t/m

Mathijs, Siebe, Marie,
Lander, Max, Liselore en Matteo gevormd! Alvast een
ma 21 mei). Op Pinksterzondag 20 mei worden

dikke proficiat!

13.Tuinfeest
Nog heel even aftellen tot zaterdag 26 mei en dan is het weer TUINFEEST met als
thema

ZONNEKIND KLEURT JE DAG!!!

Duik mee in de wereld van de kleuren en laat jullie helemaal inpakken door de optredens van
onze kleurrijke zonnekinderen! Zoals steeds zijn er leuke spelletjes, gekke fietsen,

3 fantastische springkastelen, een geweldige kinderdisco, kraampjes met
lekkere hapjes en tapjes en een heerlijke BBQ!! Jullie komen toch ook?
Alle praktische info + bestelformulier BBQ volgen nog!

14.Sportnamiddag L5 en L6
Dinsdag 29 mei (nm) gaan de leerlingen van L5 en L6 sporten samen met de leerlingen van
basisschool De Linde in sportpark Heikant. Iedereen komt met de fiets (+ helm + hesje) en
een lunchpakket! Meer info volgt nog via mail!
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15.

AGENDA MEI

2018

Di

01 Feest van de arbeid - VRIJAF
Parkcross
Wo 02 Ped. Studiedag – VRIJAF
Vr 04 MST K2 (deel 2)
Reünie L6
Di 08 Logeren KS
Theater L3/L4
Wo 09 Logeren KS
Buitenpretjes (nm)
Do 10 OH Hemelvaart – VRIJAF
Vr 11 VRIJAF
Di 15 Op reis in je gemeente L3
Do 17 schoolfotograaf
Oudercontact L1 t/m L5
Zo 20 Pinksteren + Vormsel
Ma 21 Pinkstermaandag – VRIJAF
Za 26 TUINFEEST
Di 29 Sportnamiddag L5/L6
Wo 30 Minitennis L3 t/m L6 (nm)

