Twinkel…
waar elk kind schittert !

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

Jaarthema: “Handen uit de mouwen!”
In december staat er heel wat op ons programma: de Sint, de Advent, nieuwjaarsbrieven maken
of schrijven, kerstmarkt, en ook nog veel leren en spelen uiteraard!
Op dinsdag 5 december verwachten we belangrijk bezoek op school. Sinterklaas en Zwarte Piet
komen langs!! Joepie! We hoorden alvast dat er geen stoute kinderen zijn… Hopelijk geldt dit
ook voor Twinkel… We laten het jullie zeker vast weten als we een cadeautje hebben gekregen...
In december start de Advent, de periode voor het feest van Kerstmis. Tijdens deze weken
hebben we in de verschillende klassen aandacht voor de actie Welzijnszorg.
Iedereen is ook welkom in de kerk voor de Adventsvieringen. Deze gaan door op zaterdag 2/12
om 18h30 en op zondag 17/12 om 10h30.
Agenda

De laatste week voor de kerstvakantie wordt terug ‘De warmste week’ op onze school.
Dit jaar zal onze opbrengst gaan naar ‘Think pink’. We willen de strijd tegen borstkanker steunen
en we willen hiermee ook de mama van Nils en Enora een hart onder de riem steken!
Wat gaan we doen? Op maandag 18/12 organiseren we op onze school ‘roze maandag’.
-> Wie dat wil mag met roze kledij, roze haarspeldjes of een roze accessoire naar school
komen.
-> We zetten een roze kraam op en verkopen enkel roze spulletjes. De kinderen van de
lagere school mogen die dag gerust een centje meebrengen, de kleuters kunnen na
school met mama of papa bij het kraam passeren.
-> Kinderen die dit leuk vinden, kunnen tijdens de speeltijd hun nagels roze laten lakken
en schenken hiervoor 0,50 euro aan Think pink.

Grootouderfeest

-> We maken in de klas lekkere, roze hapjes voor tijdens de speeltijd. Ook dit kunnen
de kinderen kopen voor 1 euro.

We mochten bijna 150
grootouders ontvangen
en zagen enkel dankbare gezichten. Ook de
kinderen zagen we
enorm genieten.
Bekijk zeker eens de
foto’s op de website!

De kinderen mogen op 18/12 dus gerust een centje meebrengen (kleuter maximum 1,50 euro;
lagere school maximum 7 euro).
Gedurende de ganse week zullen we ook plaatjes draaien die jullie allen kunnen aanvragen.
Hiervoor krijgen de kinderen zeker nog een briefje mee.
We hopen op een mooie opbrengst! Alvast bedankt voor jullie medewerking.
Ondertussen steken we ook de handen uit de mouwen voor de kerstmarkt.
Op zaterdag 9 december vanaf 17h00 vind je ons in de Kasteeldreef. Samen met het
oudercomité hebben we een kraam vol leuke knutselwerkjes. Ook clown Tyno zal er trouwens
zijn ;-). Kom zeker eens langs!
We wensen jullie alvast een hele fijne maand december met een gezellige eindejaarsperiode!
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