Twinkel…
waar elk kind schittert !

N i e u w s b r i e f
juni 2018

Vrije dagen schooljaar 2018-2019
Begin van het schooljaar en hervatting van de lessen : maandag 3 september 2018
Vrije dagen van het eerste trimester
- herfstvakantie : maandag 29 oktober 2018 tot en met zondag 4 november 2018
- kerstvakantie : maandag 24 december 2018 tot en met zondag 6 januari 2019
Vrije dagen van het tweede trimester
- krokusvakantie : maandag 4 maart 2019 tot en met zondag 10 maart 2019
- paasvakantie : maandag 8 april 2019 tot en met Paasmaandag 22 april 2019
Vrije dagen van het derde trimester
- woensdag 1 mei 2019 (Dag van de Arbeid)
- donderdag 30 mei 2019 (Hemelvaartsdag) en vrijdag 31 mei 2019 (brugdag)
De laatste
schooldagen...
Op donderdag 28 juni
maken we er op school
nog een hele fijne dag
van!! We hebben nog een
kleine verrassing in
petto…

- maandag 10 juni 2019 (Pinkstermaandag)
De zomervakantie begint op zaterdag 29 juni 2019
Facultatieve vrije dagen
- maandag 1 oktober 2018
- maandag 4 februari 2019
Pedagogische studiedagen (geen school voor de kinderen)
- woensdag 17 oktober 2018
- woensdag 28 november 2018

Op vrijdag 29 juni is er
opvang op school
voorzien tot 14h30.

- woensdag 13 februari 2019
Vakantie!!!!!
Het mailadres van de school (basisschooltwinkel@skynet.be) wordt tot eind juli beheerd door
juf Els. Vanaf 1 augustus neemt meester Pieter dit mailadres over.
Wij zien jullie graag terug op donderdag 30 augustus tussen 16.30uur en 18.00uur om de
boeken af te halen, de vriendjes terug te zien en kennis te maken met de juf.
Het was een heel fijn schooljaar! Aan alle ouders een welgemeende dankjewel voor het vertrouwen
en de samenwerking. Op naar de grote vakantie!
Veel plezier en graag tot volgend schooljaar!
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