Twinkel…
waar elk kind schittert!

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

De voorleesbende
Op donderdag 21 februari verwelkomen we de
Voorleesbende. De Voorleesbende is een prettig
gestoord groepje boekenwurmen met een beperking. Ze hebben één gemeenschappelijke
passie: voorlezen voor kinderen. Een geani-

Vrije dagen

meerd verteld verhaal, een leuk gesprek én

Voor onze kinderen zijn er

antwoorden op alle nieuwsgierige vragen zijn

2 vrije dagen in februari.

verzekerd! Zo nemen kinderen op een speelse

Maandag 4 (lokale verlofdag) en woensdag 13 februari (pedagogische studiedag) is er geen school.

en ongedwongen manier een duik in de leefwereld van personen met een beperking. Met dank aan het oudercomité om dit
mogelijk te maken.
Carnaval ‘In de kijker’
De laatste dag voor de krokusvakantie vieren we carnaval met onze school! Het
is dan vrijdag 1 maart. We maken het nu al even bekend, want dit jaar vieren
we carnaval een beetje anders. Ons jaarthema ’In de kijker’ komt helemaal tot
leven. Iedereen die wil, mag zich verkleden met een link naar boeken en verha-

Ontbijt 10 februari

len. De juffen en meesters doen mee en hebben nog meer in petto… Spannend!

Vergeet je ontbijt niet te
bestellen (tot 30 januari).
Zondag 10 februari is het
opnieuw zover met dank
aan het oudercomité! Alle
info vind je ook op onze
website!

Zoals jullie merken blijft ons jaarthema leven! Elke dag, maar ook af en toe met
iets bijzonders. Maar niet alleen ons jaarthema blijft actief.
Zwembad
We wachten het einde van
de werken aan het zwem-

Relax in de klas en daarbij de lessen mindfulness bij juf Elsje zijn nog steeds
een deel van onze school. We zijn Elsje hier enorm dankbaar voor. Het is fantastisch dat we dit aan onze kinderen kunnen bieden. Kijk zeker eens op onze web-

bad in Zomergem af om

site voor de foto’s en info (zie ‘onze werking’).

het zwemmen opnieuw in

Ook met de kippen gaat nog steeds alles goed. Elke week draagt een andere

te plannen. We houden

klas zorg voor Flo en Flinn. Dit doen ze graag en goed. Gelukkig maar!

jullie zeker op de hoogte!
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