Twinkel…
waar elk kind schittert!
Familienieuws
Op 14 maart 2019 is William Martens overgrootvader van Mats (L2) en Lotte
(L5), overleden. Onze
oprechte deelneming.
Chloé, zusje van Esmée, is
geboren op 6 maart 2019.
Van harte proficiat!

Welkom
Na de paasvakantie verwelkomen we Liam op
onze school. We wensen
hem een toffe tijd bij juf
Grace en de jongste kleuters!

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

Voorjaar!
We zijn altijd blij als de lente begint. Het wordt iets warmer, de dagen worden
langer, de natuur ontwaakt… Het zorgt misschien wel voor kriebels in de buik en
we willen graag meer buiten zijn! Binnenkort start de paasvakantie en vlak
daarna is er de schoolreis voor de kleuters en eerste graad. Op 6 mei vertrekt
de tweede en derde graad op zeeklas. Allemaal zaken om naar uit te kijken. Ondertussen staat er ook heel wat op de schoolkalender gepland. Neem maar een
kijkje!
We vieren feest
In het laatste trimester van het schooljaar hebben we heel wat te vieren:
Zondag 12 mei:
Donderdag 30 mei:
Zondag 2 juni:
Zondag 9 juni:

Moederdag
Eerste communie
Plechtige Communie
Vaderdag

Zondag 23 juni:

Schoolfeest

Dinsdag 26 juni:

Feestje schoolverlaters

Vier je met ons mee?

Koffiestop
Op vrijdag 5 april 2019
organiseren we een koffietstop op school. We
openen ons hek al om
14.45 uur om jullie te
ontvangen. Zo kunnen we
samen de paasvakantie
starten. Van harte welkom!

Speelplein
Speelplein Patjoepel organiseert op donderdag 18
april 2019 een hele dag
speelpleinwerking op onze
school. Alle kinderen zijn
welkom.

Verloren voorwerpen
Je vindt de verloren voorwerpen in een box in de gang naast de boom. Er zitten
veel boterham– en fruitdozen in alsook nog wat kledij. Neem gerust een kijkje!
Spullen die blijven liggen schenken we aan de kringloopwinkel.
www.basisschooloostwinkel.be
Nieuwsgierig naar wat er allemaal al
is gebeurd op school en in de klassen? Neem zeker een kijkje op onze
website. Bij ’klassen’ vind je heel veel
foto’s bij elke klas! De klasdagboeken
van de tweede en derde graad blijven
groeien.

Carnaval 2019

Jullie waren fantastisch!
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