
Momenteel zijn we achter de schermen volop bezig met de organisatie voor 

volgend schooljaar. We willen jullie graag met deze extra nieuwsbrief hierover 

informeren. In augustus verwelkomen we jullie en jullie kinderen graag op 

donderdag 29 augustus 2019 tussen 16.30 en 18.00 uur. De kinderen 

zien hun vriendjes terug, maken kennis met de juffen en krijgen de school-

boeken mee naar huis.  

Vrije schooldagen schooljaar 2019-2020 

Herfstvakantie: van 28 oktober tot en met 3 november 2019 

Wapenstilstand: 11 november 2019 

Kerstvakantie: van 23 december 2019 tot en met 5 januari 2020 

Krokusvakantie: van 24 februari tot en met 1 maart 2020 

Paasvakantie: van 6 tot en met 19 april 2020  

Dag van de Arbeid: 1 mei 2020 

Hemelvaart: 21 en 22 mei 2020  

Pinkstermaandag: 1 juni 2020 

Zomervakantie: van 1 juli tot en met 31 augustus 2020 

Facultatieve vrije dagen  

- maandag 30 september 2019 

- maandag 3 februari 2020 

Pedagogische studiedagen (geen school voor de kinderen) 

- woensdag 9 oktober 2019  

- woensdag 20 november 2019  

- woensdag 12 februari 2020  

Open tijdens de zomervakantie 2019 

Onze school is elke voormiddag van 9.00 uur tot 12.00 uur open tijdens de 

eerste en de laatste 2 weken van de vakantie: 

 - maandag 1 t.e.m. vrijdag 5 juli 2019 

 - maandag 19 t.e.m. vrijdag 23 augustus 2019 

 - maandag 26 t.e.m. vrijdag 30 augustus 2019 

Ook op andere momenten zijn we beschikbaar. Graag vooraf een seintje.  

Op maandag 2 september start het nieuwe schooljaar gewoon om 8.35 uur.  

Opvang laatste schooldag vrijdag 28 juni 2019 

We kregen bericht van de gemeentelijke kinderopvang dat de opvang op vrij-

dag 28 juni open is tot 14.00 uur. De lessen duren tot 11.45 uur.  

Organisatie schooljaar 2019-2020: zie volgende bladzijde 

T
w

i
n

k
e

l
…

 
 

w
a

a
r
 
e

l
k

 
k

i
n

d
 
s

c
h

i
t
t
e

r
t
!
 

 

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 

Juni 2019— info volgend schooljaar 

 

AED-toestel 

Met dank aan het Rode 

Kruis Zomergem en de 

gemeente Lievegem hangt 

er voor Oostwinkel een 

AED-toestel aan onze 

school. Een AED-toestel 

helpt bij levensbedreigen-

de hartritmestoornissen. 

Onze teamleden volgden 

de opleiding ‘reanimeren 

en defibrilleren’ bij het 

Rode Kruis. Meer info over 

AED kun je vinden op de 

website van het Rode 

Kruis (www.rodekruis.be). 

Schoolfeest 23 juni 

Bedankt voor alle inschrij-

vingen! Goed weer lijkt op 

komst. Laten we er een 

schitterend feest van ma-

ken!  

Oudercomité zoekt... 

Het schoolfeest is één van 

de activiteiten waarvoor 

wij kunnen rekenen op 

ons sterk en fijn ouderco-

mité. Dit jaar nemen we 

afscheid van enkele leden. 

Hierdoor zijn we op zoek 

naar enkele nieuwe leden. 

Heb jij interesse in ons 

oudercomité? Spreek ons 

of leden van het ouderco-

mité eens aan. Ons 

schoolfeest kan hiervoor 

een ideaal moment zijn. 

Je kan ook altijd contact 

opnemen met de voorzit-

ster Els De Wulf. 

els.dewulf@belgacom.net  



Schoolorganisatie schooljaar 2019-2020 

We nemen volgend schooljaar afscheid van onze turnmeester Jens Van de Veire. Meester Jens kan 

volgend schooljaar voltijds aan de slag in de Triangel in Lovendegem, de school waar hij nu ook reeds 

werkt. Wij zijn Jens erg dankbaar voor alle jaren dat hij een lid was van ons Twinkelteam. We wensen 

hem het allerbeste toe en hopelijk zien we meester Jens regelmatig eens terug!  

We zijn blij dat we juf Sara Dauwe mogen verwelkomen. Juf Sara zal de uren van meester Jens over-

nemen. Zij werkt reeds in onze scholengemeenschap als turnjuf en zal volgend jaar bewegingsopvoe-

ding geven aan alle klassen van de lagere school. Ze kijkt er naar uit om aan de slag te gaan met on-

ze kinderen en beweging op onze school te stimuleren.   

Vermoedelijk hebben jullie het heugelijke nieuws van juf Griet, haar man Jonas en kinderen Floris en 

Roos al opgevangen. Zij verwachten deze winter een zoontje. We zijn samen met hen in de wolken en 

kijken uit naar deze wonderlijke gebeurtenis. Een grote proficiat! We zorgen voor een interim leer-

kracht die ook voordien kan meedraaien in de klas en op onze school.  

Over tijdelijke leerkrachten kunnen we nog geen nieuws melden. Dit is een puzzel die we met de hele 

scholengemeenschap maken.  

We brengen jullie op de hoogte als onze laatste puzzelstukken ingevuld zijn.  

 

Kleuterschool 

Jongste kleuters:  Juf Grace 

Oudste kleuters:  Juf Wendy 

Juf Grace en juf Wendy werken 4/5de. Wie hun klasopdrachten aanvult, wordt nog bepaald. 

Beweging kleuter school: juf Els Piers 

 

Lagere school 

1ste graad:  Juf Annie en juf Els Deuwel (4 voormiddagen ontdubbelen 2de leerjaar) 

2de graad:  Juf Griet (4/5de) en … (1/5de en de interim vanaf 1 december 2019) 

3de graad:  Juf Katelijne (halftijds) en … (halftijds 3de graad met 8 uur zorgopdracht) 

Meester Pieter heeft ook 5 lestijden een zorgopdracht.  

Beweging lagere school: juf Sara 

 

 

 

 

 


