Twinkel…
waar elk kind schittert !

N i e u w s b r i e f
oktober 2017

Jaarthema: “Handen uit de mouwen!”
Agenda

Na enkele weken op school, zijn we het al terug goed gewoon.
De kinderen zijn al volop in werk– en speelmodus! Prima hoor!
Via een toneeltje van de juffen leerden de kinderen het jaarthema kennen. We zullen volop op
onderzoek gaan in de wereld van wetenschap en techniek. In de gang hebben we nu zelfs
een ‘vragenboom’ en een ‘onderzoeksboek’. We houden jullie op de hoogte van de belevenissen
van onze kleine wetenschappers en professors!

Sam de verkeersslang
Wij willen de kinderen opnieuw stimuleren om met de fiets of te voet naar school te komen.
Daarom nemen we deel aan de actie ‘Woensdag Samdag’. Elke woensdag zullen we een sticker
op onze klasaffiche hangen en die sticker bespreken met de kinderen. Zo leren we de kinderen
allerlei nuttige zaken in verband met verkeer. Elke woensdag bevragen we de kinderen: wie deed
reeds een inspanning om deze week al een keertje milieuvriendelijk naar school te komen?
Als we goed ons best doen, volgt er af en toe een kleine beloning…
Mogen we ook vragen om de kinderen te stimuleren om steeds hun fluojas en fietshelm te dragen?
Wie zijn fluojas kwijt is, kan er steeds een nieuwe kopen op school.
Niet vergeten

Gelieve de kinderen
steeds een zakdoek of
papieren zakdoekjes
mee te geven naar
school. Dankjewel!

Activiteiten i.s.m. het oudercomité
Ook het oudercomité staat terug klaar om de handen uit de mouwen te steken.
De activiteiten van vorig schooljaar zorgden voor een prachtige opbrengst waardoor er opnieuw
heel wat materiaal kan aangekocht worden en mooie uitstappen gemaakt kunnen worden.
We plaatsen zeker en vast foto’s op de website als we iets nieuws aankopen!
Noteren jullie alvast volgende data in jullie agenda? Meer info volgt uiteraard later!
21/10 chrysantenverkoop
27/10 Halloweenfeestje
09/12 Kerstmarkt
25/03 Lente-ontbijt aan huis
03/06 Schoolfeest

P.S.: Neem zeker af en toe een kijkje op onze website (www.basisschooloostwinkel.be) of op
onze facebookpagina (Vrije Basisschool Twinkel)!
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