Twinkel…
waar elk kind schittert !

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

Jaarthema: “Handen uit de mouwen!”
Agenda

Nu de herfstvakantie achter de rug is, zijn we klaar voor de maanden november en december.
Een donkere, maar heel gezellige periode!
Op maandag 20/11 of dinsdag 21/11 verwachten wij naar jaarlijkse traditie graag alle grootouders. We organiseren een ‘handen uit de mouwen’-tocht doorheen de ganse school en trakteren
hen graag met een stukje taart en koffie. Zoals gewoonlijk vragen we om –indien mogelijk
uiteraard– alle grootouders van uw kind(eren) op dezelfde dag in te schrijven. Dit maakt het voor
ons beter haalbaar om alles te organiseren. Gelieve de inschrijvingsstrookjes zou gauw mogelijk
af te geven. Bedankt daarvoor!

Sam de verkeersslang
Joepie!! Onze eerste ster is binnen!
Heel wat kinderen (en mama’s en papa’s) doen een extra inspanning om op een milieuvriendeljike
manier naar school te komen. Elke woensdag wordt dit kort besproken in elke klas. Na enkele
weken bekijken we telkens of we de ster verdienen. Doe zo voort!
Denken jullie ook nog aan het fluohesje, zeker tijdens deze donkere periode?

Familienieuws
Gilles, broertje van Wout
(3K), is geboren op
4 oktober 2017.
Van harte proficiat!

Niet vergeten
-Donderdag 9 november en dinsdag 21 november organiseren wij een avond rond mindfulness.
Geïnteresseerde ouders kunnen er iets meer te weten komen over de ‘lessen’ mindfulness.
Elsje, onze mindfulnesscoach, zal er ook voor zorgen dat men eens aan den lijve kan ondervinden
wat dit allemaal inhoudt. Inschrijven is nog mogelijk!

-Op woensdag 22 november is er geen school voor de kinderen (pedagogische studiedag).
Bedankt!
Bedankt voor het massaal kopen en verkopen van de chrysanten.
We konden er 565 verkopen!! Weeral een record!
De opbrengst zal gebruikt worden om bussen voor uitstappen te betalen, maar ook om wat nieuw
meubilair en materiaal aan te schaffen in de verschillende klassen. Foto’s volgen zeker nog!
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