
Tweede bezoekmoment op maandag 11 maart om 14.30 uur  

We stellen onze school graag voor aan alle geïnteresseerden. We voorzien een 

inleiding over onze school gevolgd door een interactieve rondleiding. We nemen 

ondertussen een kijkje in alle klassen. Daarna staan we met het team klaar voor 

al jullie vragen. We zijn ook op andere momenten beschikbaar om onze school 

voor te stellen. Vanaf maandag 11 maart 2019 kunnen alle kinderen ingeschre-

ven worden voor het schooljaar 2019-2020.  

Helm Op Fluo Top 

Vrijdagmorgen 1 maart sluiten we de actie af en maken we 

de winnaars bekend. We willen de kinderen én hun ouders 

bedanken voor een geslaagde actie. Kinderen met een volle 

spaarkaart kunnen met jullie hulp hun prijzen inruilen. Meer 

info vind je op deze link: www.helmopfluotop.be/partners-

en-beloningen. We blijven het dragen van helmen en fluo-

rescerende kledij en attributen erg belangrijk vinden en ho-

pen dat het effect blijvend is.   

Jeugdboekenmaand 

Bij ons is het misschien wel jeugdboekenjaar dankzij ons jaarthema. Het dage-

lijks leeskwartier in de lagere school is nog steeds een topper. De kinderen blij-

ven bergen boeken verslinden en de ontdekkingstocht gaat verder. We zien dat 

onze kinderen daarbij ook meetbaar sterker worden in het technisch lezen. Tij-

dens deze Jeugdboekenmaand vieren we de vriendschap. Op vrijdag 1 maart 

vieren we carnaval in ‘boekenland’ en dat laten we niet zomaar voorbij gaan… 

Holy Guacamole! 

Het fruit is boos. De mango’s, papaja’s, bananen, ananassen, maar vooral de 

avocado’s hebben er genoeg van. Terwijl ze groeien aan bomen en struiken in 

Guatemala, zien ze de boeren honger lijden. Deze campagne van Broederlijk 

Delen tijdens de vasten komt ook in onze school aan bod. We 

organiseren onze jaarlijkse sobere dag op donderdag 4 april. 

Die dag eten we tijdens de pauzes fruit in de klas. Over de 

middag eten we soep en brood. Hiervoor geven we nog een 

briefje mee met de concrete info op. Op vrijdag 5 april organi-

seren we na schooltijd een koffiestop ten voordele van Broe-

derlijk Delen. Van harte welkom! 

 

Wil je graag af en toe een sfeerbeeldje van onze school zien?  

Dan kun je ons volgen op Instagram op het account 

‘basisschooltwinkel’ of scan deze QR-code. Twinkel in de kijker!   
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N i e u w s b r i e f  

Vrije Basisschool Twinkel - Veldhoek 4, 9931 Oostwinkel - Tel. 09/377 26 08 - basisschooltwinkel@skynet.be - www.basisschooloostwinkel.be 

Maart 2019 

Pyjamadag  

Op vrijdag 15 maart mag 

iedereen in pyjama naar 

school komen! We doen 

mee met de nationale 

pyjamadag. We doen dit 

uit solidariteit met alle 

zieke kinderen die niet 

naar school kunnen gaan. 

Die dag staat ook Bednet 

in de kijker. Bednet zorgt 

voor een digitale verbin-

ding met de klas voor 

zieke kinderen.   

Familienieuws  

Op 8 februari is Clara 

Banckaert, overgrootmoe-

der van Bjorn (K3), over-

leden. Onze oprechte 

deelneming. 

Welkom 

Na de krokus verwelko-

men we Wout op onze 

school. We wensen hem 

een fijne tijd bij juf Grace 

en de jongste kleuters!  


