
Een dikke proficiat!  

-Juf Katelijne en Wouter 

hebben een 2de kindje. 

Op 23 juli is Felix gebo-

ren, een broertje voor 

Pieter-Jan! 

-Lena (1K) heeft er een 

broertje en een zusje 

bij!  Op 26 augustus zijn 

Lander en Lore geboren! 

Welkom terug op school! 

Wat zijn we blij om jullie allen terug te zien!   

Hopelijk heeft iedereen kunnen genieten van een deugddoende vakantie!  Heel wat kinderen kwamen 

tijdens het verlof zelfs een aantal keer met plezier naar school voor de Meetjesmanmobiel.  Het was een 

succes en hopelijk voor herhaling vatbaar! 

We wensen alle kinderen alvast een leerrijk en tof schooljaar toe! 

En sommigen hebben het misschien al gemerkt: er zijn heel wat nieuwe kinderen op onze school! 

Welkom aan Andreas (1K), Kyllana (1K), Amel (1K), Jules (2L), Kytana (3L) en Shania (6L)!  We zullen 

er samen voor zorgen dat jullie zich gauw thuis voelen in Twinkel! 

Bij het begin van het schooljaar geven we u ook graag nog eens de klasindeling mee. 

jongste kleuters - juf Grace - 11 kleuters 

oudste kleuters - juf Wendy - 15 kleuters 

1ste leerjaar - juf Annie - 12 leerlingen 

2de leerjaar - juf Fien (di VM, woe VM, do VM, do NM) - 8 leerlingen 

3de en 4de leerjaar - juf Griet - 24 leerlingen 

5de en 6de leerjaar - juf Tess (juf Katelijne is terug eind januari) - 16 leerlingen 

 

Opvang vanaf 7u00 

Net als vorig schooljaar organiseert de gemeente voor en na school opvang. 

Alle kinderen kunnen er terecht elke ochtend vanaf 7u30 en elke avond tot 18u00. 

Op woensdagnamiddag is er opnieuw opvang tot 17u00, georganiseerd door de gemeente. 

Zoals beloofd organiseren wij nu ook opvang vanaf 7u00, daar we die vraag meer en meer kregen. 

Dit organiseren we echter zelf, omdat we hiervoor niet op de gemeente kunnen rekenen.  Juf Annie zal 

dit doen, echter enkel op vraag.  Wie dus opvang nodig heeft, vroeger dan 7u30, dient dit telkens ten 

laatste op donderdag aan te vragen voor de week nadien.  Je kan dit steeds melden via de agenda van 

uw kind, of rechtstreeks bij juf Annie of juf Els.  We hanteren hetzelfde tarief als de gewone opvang.  

Wie dus vroeger dan 7u30 aanwezig is, betaalt 1,06 euro via de schoolrekening.   

Let op: indien je geen opvang vanaf 7u00 hebt aangevraagd, zal er niemand aanwezig zijn voor 7u30! 

Jaarthema: “Draag je zorg voor groot en klein, dan is het hier voor 

iedereen fijn!” 

Onze rode draad dit schooljaar is ‘ZORG’!  Elke maand zullen we iets anders in de kijker plaatsen: zor-

gen voor nieuw materiaal, zorgen voor de natuur, zorgen voor ouderen, zorgen voor humor en plezier, 

zorgen voor mama en papa, …  We knutselen deze week alvast een klein symbolisch cadeautje bij ons 

jaarthema, dat volgende week mee mag naar huis! 

In september starten we met ‘zorgen voor nieuw materiaal’.  Vele kinderen hebben nieuwe mappen, een 

nieuwe boekentas.  We hebben ook nieuw speelmateriaal voor op onze speelplaats.  Via een ludiek  

toneeltje proberen we de kinderen deze week alvast te tonen hoe we daar goed zorg voor kunnen  

dragen! 
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N i e u w s b r i e f  

F a m i l i e n i e u w s  

A g e n d a  

 

U vindt alle activiteiten van 

september op de activiteiten-

kalender terug! 

 

Wist je dat…? 

-Op woensdag 17/09 alle 

kinderen reclame mogen 

maken voor hun sportclub!  

Laat hen dan gerust in hun 

sportoutfit naar school ko-

men! 

-we een creanamiddag orga-

niseren om op de boeren-

markt (21/9) werkjes van de 

kinderen te verkopen? 

 

Fruitdag 

-kleuterschool: woensdag 

-lagere school: vrijdag 

(wegens zwemmen op 

woensdag) 
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Afhalen van de kinderen 

Vanaf dit schooljaar mag u de kinderen om 16u00 afhalen onder het afdak.  Dit heeft heel wat voorde-

len: 

-Bij regenweer kunnen de kinderen rustig onder het afdak staan om op mama of papa te wachten. 

-Jullie, als ouder, kunnen bij regenweer ook alvast onder het afdak wachten op de bel.  Bij droog weer 

willen we jullie wel vragen om te wachten aan het hek en pas bij het belsignaal naar het afdak te gaan. 

-Het is veiliger want de leerkrachten hebben een beter overzicht over de kinderen als ze in hun rij onder 

het afdak staan. 

-Indien de leerkracht nog iets moet meedelen over uw kind, is dit ook gemakkelijker dan aan de drukte 

van de poort. 

Op vrijdag om 15u00 blijft dezelfde regeling gelden: kleuters en kinderen van 1L en 2L worden dan af-

gehaald in de klas om eens een kijkje te nemen of een praatje te slaan met de juf.  Daarna kan u onder 

het afdak de kinderen van 3L-4L-5L-6L afhalen.  Die zullen daar rustig op u wachten samen met de juf. 

 

Brieven - niet vergeten 

De kinderen kregen heel wat brieven mee naar huis!  Gelieve volgende strookjes terug af te geven in de 

loop van deze week: 

- instemmingsformulier schoolbrochure 

- strookje fotorecht 

- brief bestelling abonnementen 

- brief infomoment  

- brief e-mailadres 

- brief vervoer zwemmen (lagere school) 

Denk eraan! Formulieren om de schooltoelage 2014-2015 aan te vragen, zijn te verkrijgen op school. 

Vraag ernaar via de juf of de directie. 
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