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Aanmelden in de scholen van

Hemiksem , Schelle en Niel

Carnaval

Fietsers laat je zien
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AANMELDEN  I N  DE  SCHOLEN  VAN  HEM IKSEM ,

SCHEL LE  EN  N IE L

In onze drie gemeenten werken alle kleuterscholen en lagere scholen

vanaf het schooljaar 2020-2021 met één centraal aanmeldsysteem . Dat

betekent dat je eerst via een website laat weten op welke school je

jouw kind het liefst wil inschrijven . Nadien ga je hem of haar pas

inschrijven op de school zelf . Kamperen of uren wachten aan de

schoolpoort is vanaf nu dus niet meer nodig . 

Tot 14 februari loopt de voorrangsregeling voor broers en zussen van

kinderen op onze school . Maak hier alsnog gebruik van ! ! !

 

Wie moet er dan aanmelden?

Alle andere leerlingen die niet in de voorrangsregeling van broers en

zussen én kinderen van personeel zijn ingeschreven , o .a .

- Kinderen geboren in 2018 of vroeger

  Opgelet : ook kinderen geboren in november en december 2018 die   

  pas effectief starten met school op 1 september 2021 

  (schooljaar 2021-2022)

- Broers en zussen én kinderen van personeel die geen gebruik

   maakten van hun voorrangsregeling .

- Kinderen die van school willen veranderen .

  OPGELET : kinderen die al naar school gaan in de school van je

  keuze , moeten niet opnieuw aangemeld worden .

 

Kent u mensen die nog kinderen willen inschrijven? Help hen door ze

op de hoogte te brengen . U kan ze ook verwijzen naar onze website

waar de informatiebrochure over het aanmelden en inschrijven staat .

 

Afscheid van juf Evelyne

Krokusvakantie

Opbrengst kerstmarkt

https://www.zonnekesschool.be/uploads/Brochure%20Aanmelden%20Hemiksem%20Schelle%20Niel%20-%20website%20-%20verbeterde%20versie.pdf


Op 21 februari vieren we carnaval op onze school .

De kleuters doen dit naar jaarlijkse gewoonte met

een heuse carnavalstoet . Zij starten na het

belsignaal met een parade als het weer dit

toelaat .

 

Na de parade is er een gezamenlijk startmoment

op het Zonnekesplein en daarna gaan ze verder

leuke activiteiten in hun eigen klas doen .

 

Het thema in de afdeling Heiligstraat is "Anders

zijn". Kinderen mogen dus zelf kiezen in wie of

wat ze verkleed naar school willen komen .
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CARNAVAL
In de afdeling Lindelei vieren we in het thema

"Circus". In de voormiddag zijn er workshops

voorzien . Ook daar starten we met een

gezamenlijk moment en starttoneel . De leerlingen

zullen via een doorschuifsysteem daarna kunnen

deelnemen aan verschillende ateliers . In de

namiddag worden de carnavalsactiviteiten verder

gezet in de eigen klas .

 

Graag willen we dat dit een vrolijke en leuke dag

is . Pistolen , geweren , messen , dolken of andere

mogelijke wapens horen daar voor ons niet bij .

Deze zaken worden dan ook niet meegebracht .

Ook al gaat het hier natuurlijk om "speelgoed".

 

Ook confetti laten we thuis . . .

 

 

AFSCHE ID  VAN  JUF  EVELYNE

Vrijdag 31 januari was de laatste dag van juf

Evelyne op onze school . Na 29 jaar zoekt ze

andere horizonten op . Tijdens de

ochtendbewaking mocht ze van heel veel

kinderen en ouders een bloemetje , een kaartje ,

een cadeautje of een knuffel krijgen . De collega 's

hadden voor haar een act in elkaar gestoken en in

beide afdelingen was er telkens een liedje van

Bart Peeters gekozen om haar met aangepaste

tekst in de bloemetjes te zetten . Ook het

plaatselijk comité is haar komen uitwuiven . Dit

was beslist een emotionele dag voor haar , kleuters

en collega 's , maar het was een mooie afsluiter .

Een afscheid typerend voor onze school : warm en

hartelijk . 

Wij wensen Evelyne ontzettend veel succes in haar

nieuwe job als directeur van de Sint Jozefschool in

Reet .

 

 



KROKUSVAKANT I E

F I E TSERS  LAAT  JE  Z I EN

De leerlingenraad organiseerde op vrijdag 20

december een meer dan geslaagde kerstmarkt . Zij

maakten hele leuke en mooie stukjes die ze te koop

aanboden . Ook heel wat ouders waren bereid om

lekkernijen te bakken . Hierdoor werd deze sfeervolle

een succes . Nu alles afgerekend is en het geld geteld

zal de school namens de leerlingen 2613 ,93 euro

overschrijven naar de vzw Valkenisse . Deze groep

mensen is volop bezig om de Valkenisse Hoeve te

verbouwen om er een leefboerderij van te maken . Dit

is een project waar mensen met een licht mentale

beperking zullen kunnen wonen .

 

Er moet nog heel wat werk verricht worden , maar met

deze bijdrage hopen we alvast een steuntje in de rug

te kunnen geven . 

 

Van zaterdag 22 februari tot en met zondag 1 maart

loopt de krokusvakantie . De school is dan gesloten .

Mails en telefoon worden niet beantwoord . Mails

zullen pas op maandag 2 maart gelezen worden en zo

snel mogelijk beantwoord worden . 

 

Of u nu gaat skiën , de zon opzoekt of gewoon thuis

blijft , geniet van het moment met uw gezin , vrienden

of de mensen die je dierbaar zijn .

 

De school opent opnieuw haar poorten op maandag 

2 maart om 8 .00u .

 

Tot dan !

 

 

Aan alle kinderen , ouders , grootouders en andere mensen

die kinderen naar school brengen met de fiets wil ik heel 

graag een pluim geven . Dankjewel om blijvend te kiezen 

om op een duurzame en milieuvriendelijke manier 

kinderen naar school te brengen . De auto zo veel mogelijk 

mijden in de schoolomgeving blijft een prioriteit van onze 

school . Het is fijn om zo veel kinderen met de fiets naar 

school te zien komen .

 

Belangrijk is ook dat zij allemaal een fluo dragen . Het is zo 

belangrijk om goed zichtbaar te zijn in het verkeer en over 

een goed uitgeruste fiets te beschikken . Laat daarom de 

fiets van je kind geregeld nakijken of misschien ben je zo 

handig dat je dit zelf kan . 

Denk vooral aan goede remmen en prima verlichting . 

Banden die op spanning staan zorgen vooral voor 

comfortabel fietsen en dragen ook bij tot veiligheid .
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OPBRENGST  KERSTMARKT


