Twinkel…
waar elk kind schittert !

N i e u w s b r i e f
maart 2018

Handen uit de mouwen!
-Vrijdag 9 maart is het nationale pyjamadag. Wie dat wil, mag gerust in zijn pyjama naar school komen! Dit doen we uit solidariteit met zieke kinderen en jongeren die
niet naar school kunnen gaan. Zij volgen les via Bednet en doen dat vaak in pyjama…
-De maand maart is zoals steeds jeugdboekenmaand. Ook wij willen alle kinderen
blijven stimuleren om veel te lezen. Elke klas van de lagere school gaat op bezoek
naar de bibliotheek in Zomergem om er te genieten van een auteurslezing of om een
spel te spelen in het kader van het thema van de jeugdboekenmaand ‘Eureka! Wetenschap en techniek!’

Agenda

-Sommige klassen zijn ook al volop gestart met het STEM-project. STEM betekent
volop inzetten op ervaringsgericht onderwijs en kinderen op onderzoek laten gaan. De
kinderen van het 5de en 6de leerjaar gaan tot aan de paasvakantie elke woensdag
naar de Diepenbeekhoeve om er levensecht te leren. Ze leren er alles over het boerderijleven, maar moeten ook oppervlaktes en volumes berekenen, aan schaalberekening doen, en zoveel meer…
De kinderen van de 2de graad zijn al bezig om de afsluiting voor onze kippen te ontwerpen. En zo zal iedere klas een deel van het werk op zich nemen…
-Op donderdag 22 maart zetten wij onze deuren open tussen 9h00 en 16h30. Ken
je nog ouders die op zoek zijn naar een (nieuwe) school? Laat het ons zeker weten,
dan nodigen wij hen persoonlijk uit voor onze opendeurdag.
Hoe meer zielen, hoe meer vreugde ;-)!
-Op zondag 25 maart komt het oudercomité jullie graag verwennen met een lekker
ontbijt aan huis. Inschrijven kan vanaf vandaag. Bedankt voor jullie steun!
-Maart is ook de periode van de Veertigdagentijd. Wij laten de kinderen dan kennismaken met de actie Broederlijk Delen. Op donderdag 29 maart organiseren wij onze
jaarlijkse sobere dag. Die dag moeten de kinderen geen eten meebrengen naar
school. We eten samen in de klas fruit tijdens de pauze. Over de middag eten we
gezellig in de klas soep en brood.
-Op vrijdag 30 maart gaan we paaseieren zoeken in de tuin van Jelle. Joepie!!
Wie thuis nog een buggy heeft, mag die gerust die ochtend op school afzetten. Dit is
handig om met de jongste kleuters tot daar te gaan.
-Tijdens de paasvakantie is er speelpleinwerking ’Patjoepel +’ op school op dinsdag
10 april. Alle kinderen zijn van harte welkom!
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