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Beste Ouders,  
 

Onze maandelijkse nieuwsbrief met de aankondiging van de activiteiten en leeruitstappen 

ziet er dit jaar iets anders uit, we hebben weinig mee te delen in deze “rustige“ periode.  

Maar hier toch eentje voor de maand december … 
 

De Sint is in het land! 

We wensen voor jullie allemaal een heerlijk  weekend om samen met je kind(eren) te 

genieten van wat de Sint gaat brengen… 

Op maandag 30 november brachten Sint en Piet een kort bezoekje aan onze school, 

buiten op de speelplaats.  Voor de kinderen was het een magisch moment  (en ook nog 

een beetje voor de leerkrachten)  

Vrijdag 4 december mogen de kinderen namiddag gezelschapsspelletjes spelen in de 

klas. Deze spelletjes hebben ze zelf mogen meebrengen, zo kunnen ze van elkaar nog  

leuke, nieuwe spelletjes ontdekken.  
 

Zwemles: 

Het zwembad is terug open! Yeah! We kunnen weer gaan zwemmen! 

Op donderdag 3 en 10 december gaan we zoals voorheen met het 1ste,  2de, 5de en 6de 

leerjaar zwemmen.  

Voor het 5de en 6de leerjaar is het donderdag 10 december hun laatste zwemles in de 

Zonnebloem. Vanaf het tweede trimester krijgen ze een turnles  ipv zwemles en gaat het 

3de en 4de leerjaar zwemmen.   
 

Kerstactiviteiten 

- Klasdoorbrekende kerstactiviteiten:  worden dit jaar niet klasdoorbrekend 

gedaan maar de activiteit zal wel doorgaan in hun eigen klasbubbel op donderdag 

17 december 2020 :  

1ste en 2de lj: dansactiviteit  ( per klas ) 

3de en 4de lj: zangactiviteit  ( per klas ) 

5de en 6de lj: knutselactiviteit  ( per klas ) 

Namiddag zal er een “toonmoment” komen voor alle leerlingen  op de speelplaats.  

- Kerstfeest in de klas:  

Geen mega - super -lekkere gebakjes van de kook(groot)ouders   De school zorgt 

zelf voor een individueel verpakt koekje. De kinderen mogen een drankje naar 

keuze meebrengen, alles is toegelaten.  

Het kerstfeestje wordt  in de klas gevierd  op vrijdag 18 december 2020, er worden 

geen pakjes voor onder de kerstboom meegebracht.  

- Kerstborrel ouderraad : uitgesteld naar volgend schooljaar  
 

Het leerkrachtenteam wenst jullie allen fijne feestdagen op een veilige manier en 

vooral een goede gezondheid! (dat is meer dan een cliché op dit moment)  
 

Het leerkrachtenteam 
 

Maandag 25 januari 2021:  facultatieve verlofdag  (vrijaf voor kleuters en lagere 

school) 

WEBSITE DE ZONNEBLOEM: www.zonnebloem.lummen.be  

OUDERRAAD: https://www.facebook.com/OuderraadDeZonnebloem  


