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1. Betalingen schoolrekening- Aandacht
Dankjewel aan alle ouders die de rekening tijdig betaalden (soms zelfs dubbel ;-). Er staat
echter nog steeds een bedrag open van ongeveer 6.000 euro!
We willen jullie erop wijzen dat bij niet-betaalde schoolrekening (met nog opvangmaanden
van 2018) géén fiscaal attest kan afgeleverd worden. Denk eraan dat na de uiterste
betaaldatum (= 15 maart) de betaalknop niet meer kan gebruikt worden.
Gewoon overschrijven met gestructureerde
mededeling kan natuurlijk altijd. Alvast bedankt!

2. Traktaties en tussendoortjes – AANDACHT
Een gezonde geest in een gezond lichaam. De oude Grieken wisten het al. Ook
op school werden er hierrond afspraken gemaakt die we telkens bij de inschrijving van een
kleuter toelichten. We merken dat er de laatste tijd nogal ‘slordig’ mee omgesprongen wordt
(vooral in de kleuterschool en bij nieuwe ouders). Daarom willen we de gemaakte

afspraken nog eens aanstippen:
•
•
•
•

tijdens de ochtendspeeltijd ALLEEN fruit
in de drinkbus tijdens de pauze liefst water, in de klas ALLEEN water
tijdens de namiddagspeeltijd mag een DROGE koek (dus geen chocolade in KS) of
fruit
traktaties voor verjaardagen: géén snoep, eigen gebak/cake kan
en creatieve creaties zoals fruitbrochette of
kaas/groentebrochette of dergelijke worden erg op prijs gesteld.
Tijdens de warme maanden (mei/juni) wordt een eenvoudig ijsje
(zonder kleurstoffen) al eens toegelaten. Die mogen dan (na
overleg met de klasjuf) NA de middagpauze door de ouders
bezorgd worden.

Traktaties, die niet volgens afspraak zijn, worden onherroepelijk met de
juf/meester terug mee naar huis meegegeven. Met dank voor jullie begrip.
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3. Fiscale attesten
De fiscale attesten (2018) inzake opvang (voor- en naschoolse +
eetzaalabonnementen), om bij uw belastingaangifte van 2019 te voegen, worden tijdig via
uw oudste kind bezorgd (ten laatste 15 mei). U wordt hiervan via mail verwittigd.
Dit document is enkel geldig voor de BELGISCHE belastingaangifte.
U ontvangt dit op eenvoudig verzoek.
Ouders die het document vorig jaar aanvroegen/ontvingen, krijgen het nu
automatisch weer .
Nieuwe ouders die het bij het begin van het schooljaar dit niet aangevinkt
hebben op de retourbriefjes, kunnen het alsnog aanvragen via mail
diane@zonnekind.org

4. Vasten
Tijdens

de Vasten nemen we de tijd om even stil te staan bij een heel actueel thema:

het klimaat! We starten met een TORNADO-OPRUIMACTIE in en rond de
school! Tot aan de paasvakantie hebben we extra aandacht voor eigen spullen; niets laten
rondslingeren, zorg dragen voor materiaal, niets op de grond, afval juist sorteren…
Dit sluit naadloos aan bij het volgende: onze kar met VERLOREN (maar vooral vergeten)

VOORWERPEN puilt uit met jasjes, truien, sjaals, handschoenen en bergen ‘doosjes’
(ZONDER naam!)

Alles wat niet opgehaald wordt, gaat op het einde van het schooljaar naar de
kringwinkel.
Maar de vasten is ook even stilstaan bij mensen die het minder goed hebben dan wij
en dus sluiten wij de vastenperiode samen af met een

SOBERE MAALTIJD

(alleen lagere school) op vrijdag 5 april!
Dus geen boterhammen of andere lunchpakketten meebrengen die dag, iedereen

(lagere school) blijft op school eten en brengt een BEKER mee.
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5. Alles met de bal L3/L4
De leerlingen van L3

en L4 kunnen zich helemaal uitleven tijdens
een leuke sportactiviteit in de sporthal van Kapellen op
maandag 1 april (neen, dit is geen grapje ;-)
6.

‘Alles met de bal’ is een bewegingslandschap dat
ontwikkeld werd als voorbereiding op het aanleren van de klassieke
balsporten. Via een ballenmarkt, ballenestafettes en ploegspelen
doorlopen ze een sportief circuit en dit alles … jawel met de bal ;-)
Praktische info werd al bezorgd via mail en de kinderen!

7. Dag van de G-sport L5

Donderdag 4 april wordt wel een heel speciale ervaring voor de leerlingen van L5! Dan
ervaren ze hoe het voelt om als mindervalide aan sport
Deze sportdag wordt jaarlijks georganiseerd op initiatief van de
kindergemeenteraad voor de kinderen uit het

te doen!

vijfde leerjaar van alle

Kalmthoutse scholen. Ze doorlopen een parcours van een aantal
sporten, aangepast aan de verschillende handicaps. Er volgt nog een mail met meer info.

8. Paasvakantie
En dan … dan is het weer

paasvakantie!!

Van maandag 8 april tot en met paasmaandag 22 april!
Lekker buitenspelen, genieten van de lentezon en uitgerust weer op school op
dinsdag 23 april!
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9. Nieuwe instappers
Na de paasvakantie breidt onze zonnekindfamilie alweer uit! Dan verwelkomen we met veel
plezier 3

nieuwe zonnekindjes in K0!

Hartelijk welkom aan

Pauline, Daan en

Will! Hopelijk voelen ze zich snel thuis bij ons op
school en in hun klasje bij juf Daphne! De teller staat
dan al op 19 peutertjes in K0!

10.Buitenspeeldag 2019
Geen excuus om binnen te blijven op woensdag 24 april!!!
Doe mee en ga buiten spelen en sporten op woensdagnamiddag, want dan is het weer

Buitenspeeldag! Nickelodeon, Ketnet,
VTMKZOOM bundelen hun krachten en promoten die dag het
buitenspelen!! Tussen 13:00 en 17:00 gaan de drie zenders uit
de ether en kleurt het scherm ZWART!
Een stevig signaal om naar buiten te gaan en je hoeft je echt
niet te vervelen, want in bijna alle steden en gemeenten valt er
die dag wel iets te beleven! Neem zeker ook een kijkje op www.buitenspeeldag.be en klik
door naar ‘in jouw buurt’. Je ontdekt er alle geplande activiteiten per gemeente/stad!
Hop, snel naar buiten dus… en niet alleen op woensdag 24 april ;-)

11.Buitenlesdag-klassen zonder muren 2019
Maar ook buiten les volgen is een plus voor je hoofd (en je ziel).
We hebben nood aan contact met de natuur en dat wordt al wel
eens over het hoofd gezien… (al valt dat op Zonnekind nogal mee )

Donderdag 25 april

is het dus

nationale buitenlesdag en worden de

lessen, afhankelijk van het weer aangepast en zoveel mogelijk buiten gegeven!
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12.Theater L3/L4
Maandag 29 april worden de kinderen van L3 en L4 ondergedompeld in de wereld van het
danstheater!
De mensheid is in de Engelse taal een mooi samengesteld woord, MANKIND. Man en kind
tegelijk, nooit volwassen, in de groei, onderweg. De evolutie heeft ons gebracht waar we nu
zijn. We denken te weten wie we zijn. We denken te weten waar we vandaan komen.
Maar waar gaan we naartoe? Op zoek naar dat antwoord kunnen we de boeken openslaan.
En dan?
We bouwen en breken, klimmen en dalen, maken ruimte voor onszelf en voor anderen.
Met vallen en opstaan gaan we vooruit, van generatie op generatie.
Zonder te weten waar het eindigt.
Met op maat gemaakte muziek van Paul van Kemenade en Stevko Busch,
saxofoon en piano. Neem alvast een kijkje op de website!
https://www.destilte.nl/nl/

13.Tuindag L3 en L6
Een tuindag vooraf inplannen is erg moeilijk met de aprilse
grillen ;-) Toch gaan we proberen om op vrijdag 26 april samen
met L3 en L6 de moestuintafels in te zaaien! Er worden
zeker nog een aantal momenten (per 2 klassen) ingelast om
onze schooltuin lenteklaar te maken, maar we wachten eerst
even de ideale weersomstandigheden (zonnig en droog weer
dus) af! De betrokken leerlingen zullen tijdig verwittigd worden
via de klasjuf/meester!
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14. Agenda april 2019
Ma 01
Do 04
Vr 05

Alles met de bal L3/L4
Dag van de G-sport L5
Sobere maaltijd LS
Zwemmen

Ma 08

PAASVAKANTIE t/m maandag 22 april

Di
Wo
Do
Vr

Eerste schooldag voor Pauline, Daniel en Will
Buitenspeeldag
Buitenlesdag
Tuindag L3-L6
Muzarto L2

23
24
25
26

Ma 29

Danstheater L3/L4
Logeren L4

En niet vergeten… woe 1 mei PARKCROSS,
Noteer alvast … do 2/vr 3 mei LOGEREN L4
(en niet eind april zoals vermeld op schoolkalender)

