Twinkel…
waar elk kind schittert!
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Helm Op Fluo Top
We nemen deel aan deze positieve actie om het dragen van een fluohesje en een fietshelm te stimuleren. Elk kind heeft een fluohesje van de school gekregen. Zeker nu de donkere dagen eraan komen willen we aandringen om dit te dragen! Alle info krijgen jullie in de infofolder voor ouders.

Facebook
Naast onze website hebben we ook een Facebookpagina. Jullie zijn altijd
welkom om ons vriendje
te zijn of te worden! Via
deze weg proberen we ook
samenwerkingen en projecten in de verf te zetten.
Bedankt!
Bedankt aan iedereen die
de chrysantenverkoop
steunde. Er werden maar
liefst 577 chrysanten verkocht! Ook een grote
dankjewel aan het oudercomité om deze actie te
organiseren, klasse!

Groot (groot)ouderfeest ‘In de kijker’
Het is een groot feest en dit jaar is het voor onze grootouders met een extra voorstelling voor de
ouders. We kijken er naar uit om jullie te verwelkomen en mee te nemen in ons jaarthema ‘In de
kijker’. Alle info ontvingen jullie op de brief. Bezorg je ons snel het strookje om in te schrijven?

Wist je dat?
We maandagmorgen nog altijd met de hele school elke week samen starten. Een moment waarbij
Kerstmarkt

we samen school maken. We genieten van een rustmoment om vervolgens met een goed gevoel een
nieuwe week te beginnen.

Zaterdag 8 december vind
je ons opnieuw op de
kerstmarkt van Oostwinkel! Samen met het oudercomité heten we jullie
van harte welkom!

De eerste leerlingenraad reeds achter de rug is. Een intense vergadering met alle vertegenwoordigers. Ze doen dat erg goed en zijn gemotiveerd om aan de slag te gaan.
We heel blij zijn dat Elsje opnieuw is begonnen met de sessies mindfulness. Zij geeft bij de eerste
sessie een brief mee met de kinderen. Daarin lezen jullie een uitgebreid verslag. We zijn haar heel
dankbaar.
De Kwartiermakers een succes is! De kinderen en leerkrachten genieten er erg van om elke dag een
kwartier vrij te lezen. Het leesplezier hebben we alvast gevonden.
De populairste kast op onze school de boekenkast op de speelplaats is! Elke pauze zijn er kinderen
die samen of alleen genieten van een boek. Weinig regels, maar veel leesplezier.
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