
Innige deelneming 

-Elza De Wilde, overgroot-

moeder van Eva (jongste 

kls), is overleden op 26 

maart. 

-Christina Musschoot, oma 

van juf Wendy en over-

grootmoeder van Jenthe 

(3L), is overleden op 4 

april. 

-Lucien Bleyaert, opa van 

juf Katelijne, is overleden 

op 7 april. 

-Irena Buysse, oma van juf 

Annie en overgrootmoeder 

van Femke, is overleden op 

16 april. 

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

iedereen fijn!” 

MEI = ZORG VOOR VEILIG VERKEER 

In mei staan volgende activiteiten in functie van ons jaarthema op ons programma: 

-We stimuleren het milieuvriendelijk naar school komen.  Wie met de fiets of te voet komt, ver-

dient een sticker!  Extra stickers kan je krijgen door een fietshelm en fluohesje te dragen. 

Alle volle stickerkaarten gaan per klas in een doos… En daaruit wordt er wekelijks een kaartje 

getrokken: wie weet win jij wel eens een kleine beloning?! 

-We organiseren op de speelplaats een fietsparcours voor de kleuters. 

-Het 5de en 6de leerjaar neemt deel aan het fietsexamen.  Ze krijgen eerst uitleg van de politie in 

verband met het af te leggen parcours en moeten op vrijdag 8 mei het fietsparcours afleggen.  

Daarbij wordt gecontroleerd of ze zich correct gedragen in het echte verkeer. 

Het 5de en 6de leerjaar gaat ook naar het verkeerspark in Wachtebeke om zich juist te leren ge-

dragen in het verkeer. 

 

 

Schoolfeest ‘Snuffie, de musical!’ - Zondag 31 mei 2015 

Vanaf vandaag kan u kaarten kopen voor ons schoolfeest! 

Dit jaar een beetje een andere formule: Iedereen is welkom om te komen genieten van onze mu-

sical, gevolgd door vrijblijvende eetkraampjes.   

De kinderen en de juffen zijn heel hard aan het werken: liedjes leren zingen, dansjes aanleren, 

teksten uit het hoofd leren, een nummertje per klas oefenen, decorstukken maken, …  Neem al-

vast eens een kijkje op onze website bij de aparte pagina rond ‘Snuffie de musical’ om de sfeer op 

te snuiven. 

Op zondag 31 mei is iedereen welkom vanaf 14h00 op school om dan om 15h00 te kijken naar 

ons optreden.  Het podium en de tent zullen terug op onze speelplaats staan!   

En ons oudercomité is ook druk aan het voorbereiden hoor!  Voor of na de musical kan je vrijblij-

vend aanschuiven bij één van de kraampjes om iets kleins te eten: er zijn frietjes, pannenkoeken, 

croque monsieurs, snoepjes, ijsjes, … 

Mogen we wel vragen om op tijd in te schrijven voor de musical, zodat we zicht hebben op het 

aantal mensen dat we mogen verwachten?  Alvast bedankt! 

Voor de eetkraampjes hoef je niet in te schrijven.  

We kijken er alvast naar uit om de talenten van al onze kinderen eens te tonen! 

En we hopen natuurlijk op stralend weer, dan wordt het sowieso een schitterende dag! 

Hopelijk mogen we jullie allemaal verwachten!! 

PS: Dit is Snuffie, ons zorgenvriendje! 

 

 

   

 

 

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
 
!
 

m a a n d a g ,  4  m e i  2 0 1 5  

 

N i e u w s b r i e f  

 
A g e n d a  

 

U vindt alle activiteiten van 

mei op de activiteitenkalen-

der en op de website terug! 

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

 

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

N i e t  v e r g e t e n !  

 

 

 

 

  

Aan alle mama’s: 

Laat jullie maar eens 

goed verwennen op Moe-

derdag (10 mei) ;-)!  

Geniet ervan! 


