Twinkel…
waar elk kind schittert!

N i e u w s b r i e f
Januari 2019

Vrolijk kerstfeest en gelukkig Nieuwjaar!
Het Twinkelteam wenst alle ouders, kinderen en sympathisanten een vrolijk kerstfeest en een gelukkig Nieuwjaar! Wij hopen dat jullie mogen genieten van gezellig samenzijn.

Welkom
Bij het begin van 2019
verwelkomen we Amelie
op onze school. We wensen haar een fijne tijd bij
juf Grace en de jongste
kleuters!

Music for life
Bedankt voor al jullie verzoeknummers. De hele
week genoten we van
toffe muziek tijdens de
speeltijden. Met jullie
steun konden we 127 euro
geven aan Music For Life
ten voordele van FEEST-

In de kijker

VARKEN vzw.

In het nieuwe jaar willen we Twinkel in de kijker blijven zetten. We maken een flyer die we zullen
verspreiden in Oostwinkel en omstreken. Wie wil, kan flyers ophalen om uit te delen. Spring gerust
binnen op school of stuur een mailtje naar basisschooltwinkel@skynet.be. Wil je meedenken over
manieren om onze school in de kijker te zetten? Stuur eveneens een mailtje. De geïnteresseerde
ouders krijgen een uitnodiging om samen te zitten.
Ook met taal blijven we bezig! In december kwam auteur Luc Embrechts een heel boeiende presentatie geven aan de tweede en derde graad. Meester Pieter kwam voor zijn verjaardag in alle klassen
voorlezen. Hij las niet enkel voor uit zijn favoriete jeugdboeken. Bij de oudste kleuters las hij voor
uit het boek ‘Roodkapje’ dat ze zelf hadden gemaakt. In januari komt een journalist naar onze
school. Wie weet heeft hij goede tips voor ons tijdschrift dat we willen maken?!

Helm Op Fluo Top
Heel veel kinderen komen naar school met een fluojas. Dat is super! Hoe meer we opvallen in het
verkeer, hoe veiliger voor iedereen! We zijn ook blij dat de meeste fietsers steeds hun helm dragen.
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