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Voorleesweek 

Van 18 tot 22 november was het voorleesweek. Dat hebben we op De Zonnewijzer geweten.    

Er was een voorleeskwartier met de hele school, Azuurblauw ging voorlezen voor Kersenrood, 

Violet in Meander, Jasmijn in het kinderdagverblijf, en Koningsblauw en Waterblauw lazen een 

boekje voor in de kleuterklas. Er kwamen ook verschillende ouders voorlezen. En ook de          

verhalenkoning was weer van de partij in verschillende klassen! 
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Het eiland, een goedmaak lokaal in onze school 

 
De voorbije weken leerden alle leerlingen van onze school de Giraf en Jakhals kennen.  Het zijn 
beelden die we gebruiken om te tonen op welke 2 manieren we met elkaar kunnen omgaan. 
 
De jakhals is het dier dat we gebruiken om aan te geven dat we boos en agressief reageren: 

 voelt zich vlug aangevallen 
 maakt vaak ruzie 
 legt de schuld bij de ander 
 is bazig 
 spreekt met onvriendelijke woorden, maakt verwijten 
 wil gelijk krijgen 

 
 
De giraf, het landdier met het grootste hart, is het beeld van de geweldloze communicatie: 

 spreekt met vriendelijke woorden 
 luistert veel 
 geeft geen oordeel 
 vertelt over hoe hij zich voelt 
 ziet het goede in elke mens 

 
 
We moedigen de leerlingen aan om zoveel mogelijk als giraf met elkaar om te gaan. Leerlingen 
van de blauwe klassen, Limoen en Violet krijgen bij ruzies een stappenplan om als giraf met     
elkaar te spreken.  Ze kunnen dit ook gebruiken zonder leerkracht, in Het Eiland, een lokaal dat 
heel gezellig is ingericht. 
 
 

De Sint op bezoek 

Op 8 november kwam Sint Maarten met zijn Zwarte Pieten langs 
op onze school. De jongste kinderen zorgden voor een  warme 
ontvangst! Ze versierden de zaal, ze zetten een troon klaar voor 
de Sint en ze zongen en dansten op de leukste Sint-liedjes. Maar 
ook de oudste kinderen werden niet vergeten! Iedereen ging 
naar huis met iets lekkers! 
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Woordje van de directeur 
 
Cash betalen 
Vanaf 1 december 2019 is het verplicht om het totaalbedrag 
van de betalingen in cash af te ronden tot het dichtstbijzijnde 
veelvoud van 5 cent. Tot en met 30 november 2019 kan een 
school nog kiezen om dat al of niet te doen. 
Opgepast: de afronding gaat alleen over het totaalbedrag, niet 
over de prijs van de verschillende delen van de rekening. 
De bedoeling is om geleidelijk het gebruik van de muntstukken 
van 1 en 2 eurocent te verminderen. Betalingen via             
overschrijving worden niet afgerond. 
 

Renovatiewerken 
In februari 2020 starten renovatiewerken op de eerste verdieping van het B-

blok. Dat is het gebouw waar zich o.a. de refter en de turnzaal bevinden.   
Wat staat op de planning?  Het plaatsen van een brandtrap, nieuwe vloeren 

leggen, wegwerken van drempels, schilderen van de lokalen, mezzanine 

plaatsen, toilet vernieuwen, netwerk en brandveiligheid in orde brengen … 

 
Tegen 1 september 2020 verwachten we dat we de vernieuwde lokalen in 

gebruik kunnen nemen. 

 

We zullen er alles aan doen om de veiligheid steeds te garanderen. 

Jasmijn leert meer over het leger 

In Jasmijn kwam de broer van juf Ellen een bezoekje 

brengen. Hij werkt bij het Belgisch leger en wist ons 

heel wat meer te vertellen over de taken van een  
militair. Alle kinderen waren énorm geboeid en    

leerden dat het leger meer doet dan enkel onder-

steunen tijdens de oorlog. 

 

 

 

Ze helpen in andere landen, verzorgen                 
gewonden, delen voedselpakketten uit enz.  

 

Bedankt voor dit interessant bezoekje! 
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Gewonnen! 

Grasgroen en Limoen namen deel aan de    

wedstrijd van de week van het bos en … vielen 

in de prijzen! Elke leerling kreeg een coole bos-

buff. Die doen we zeker aan als we de volgende 

keer lekker buiten gaan ravotten! 

We sparen ... 

lege of gebruikte batterijen, inktpatronen en oude gsm’s.   
We leveren deze graag in bij bepaalde bedrijven in ruil voor handig materiaal 
voor onze school.  Breng of geef alles mee naar school en stop het in de dozen in 

de gang aan de leraarskamer.  Alweer bedankt!! 

Save the date! 

Do 5/12:    oudercontact (van 17u/18u tot 21u), meer info zie brief 

Ma 16/12:  Voorstelling musical Finn en de zeemeermin om 14u 

Di 17/12:  Voorstelling musical Finn en de zeemeermin om  13.30u 

Do 18/12:  Voorstelling musical Finn en de zeemeermin om  13.30u 

Tijdens onze kerstmusical kan u al onze kinderen zien schitteren! Een echte aanrader!  
Nog geen kaartjes? Haast je snel en vul het invulstrookje bij de uitnodiging in. Inkomprijs €3  

Wist je dit al? 
 

 

Onze klusjesman Walter maakte een extra speelgoedkast     
alleen voor de steps. Op deze manier is er opnieuw            
voldoende plaats voor het speelgoed in de andere kast. 
Zetten jullie de steps elke speeltijd netjes op een rij? 
Klusjesman Walter: énorm bedankt voor deze mooie 
“stepkast”!  


