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1. Enkele indrukken van de belevenissen van de voorbije week
Wat was het weer gezellig druk de laatste weken op Zonnekind! Schoolreizen,
kidsfestival, sportklassen, fietstochten, … De kinderen beleefden alweer een

geweldig schooljaar en daar zijn de duizenden foto’s getuige van!
Neem zeker en vast een kijkje op onze website www.zonnekind.org! Ideaal
tijdverdrijf voor een regenachtige vakantiedag! Daar krijg je instant een zonnig
gevoel van 
2. Start nieuw schooljaar
Het nieuwe schooljaar start op maandag 3 september 2018 met een
feestelijke opening!! Ook volgend schooljaar verwelkomen we weer een heleboel nieuwe
zonnekindjes! Meer daarover in ons eerste schoolkrantje van het nieuwe schooljaar!

3. Klasindeling schooljaar 2018-2019
K0
K1
K2
K3

juf Daphne
juf Emily
juf Inge en juf Leen
juf An en juf Katrien

L1
L2
L3
L4
L5
L6

juf Brenda
juf Annik en juf Sofie
juf Lieve en juf Griet
juf Eef
juf Tania en juf Anke
meester Kim

Gym
Zorg KS
Zorg LS
Extra zorguren

juf Wenda
juf Kris
juf Lief
Juf Anke, juf Annik en juf Tania

Kinderverzorgster
juf Rit
Meester Gino en juf Diane
zoals steeds trouw op post en in kantoor terug te vinden 
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4. Noteer alvast met stip op je kalender

• Klassikale ouderavond september 2018
Dinsdag 4 september om 19.00 lagere school – 20.00 kleuterschool

• Lokale verlofdagen
vrijdag 28 september 2018 en maandag 4 februari 2019

• Pedagogische studiedagen
Woensdag 3 oktober 2018, 23 januari en 15 mei 2019

• Tuinfeest
zaterdag 25 mei 2019
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5. Dankjewel 
Een welgemeende dankjewel aan alle helpende handen van het voorbije

schooljaar! Zonder jullie enthousiaste inzet zouden we het niet redden!
We nemen ook afscheid van een aantal gemachtigde opzichters die in
weer en wind voor de veiligheid van onze overstekende kinderen zorgden! Dikke merci!
Tevens een oproep voor nieuwe kandidaten! Interesse? Meld je snel aan! Zo kunnen we de
veiligheid van onze kinderen ook volgend schooljaar blijven garanderen! Alvast bedankt!
6. Schoolbenodigdheden

In het 1ste leerjaar krijgen de kinderen schoolmateriaal, zoals kleurpotloden, een
potlood, gom en slijper van de school. De afgelopen schooljaren lieten ze dat materiaal achter op
school en ging het met de kinderen mee naar de volgende klas. Maar zo bleken de kinderen al
snel niet meer in orde te zijn door kleurtjes die op waren, een gom die niet meer te vinden was,
een groene balpen, die stuk gebeten was,…

het schoolgerief mee naar huis en vragen wij
jullie om dit tegen 1 september na te kijken en zelf aan te vullen waar nodig… Zo

Daarom geven we, net als vorig schooljaar,

kunnen de kinderen meteen met keurig materiaal starten.

Hierna vinden jullie een overzichtje van wat ze nodig hebben in elke

klas (vanaf L2):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Huiswerkkaft met elastiek
+/- 24 kleurpotloden (liefst in een doos of aparte pennenzak)
Schaar
Lijmstift
Puntenslijper
Gom
Schrijfpotlood
Groene balpen
Blauwe balpen
Vulpen mag vanaf L3 + inktvullingen
Lat van 15 cm
Lat van 30 cm (Vanaf L4)
4 markeerstiften (geel, blauw, groen en oranje/roze) (Vanaf L4)
Zwart turnbroekje + T-shirt met schoollogo (oud of nieuw logo, maakt niet uit)
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Maar dat kan allemaal nog even wachten …. Nu eerst
volop genieten van een zonnige en vrolijke

VAKANTIE!!!!!
Volop vrije tijd om lekker te spelen
Altijd lange warme dagen 
Kriebelteentjes in het zand
Aan niets hoeven te denken
Nieuwe herinneringen maken
Totale ontspanning
In het water plonsen en pletsen
Extra genieten… met de grote G

