
We van sommige kinderen 

horen dat ze heel graag 

een eigen Snuffie willen 

hebben? 

Je kan zorgenvriendjes 

kopen via www.bol.com of 

www.hetanderespeelgoed.

be (zoeken naar zorgen-

vriendjes)… 

Misschien een leuke ca-

deautip voor uw kind... 

 

Het regende… ‘Snuffies’!!  Wat een zalig schoolfeest! 

Eerst en vooral hartelijk dank voor jullie aanwezigheid tijdens het schoolfeest! 

De kinderen en de juffen hebben heel veel energie gestoken in de musical, maar het was meer dan de 

moeite waard!! Jullie enthousiasme en appreciatie deden dan ook enorm veel deugd. 

Ook nog eens een welgemeende dankjewel voor alle helpende handen!! 

Wie mooie foto’s van het schoolfeest heeft, stuur ze gerust door, dan zetten we ze op de website!   

 

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

iedereen fijn!” 

JUNI = ZORG VOOR MAMA EN PAPA 

En zo is de laatste maand van het schooljaar al aangebroken! 

Voor wie zouden we de laatste maand nog eens extra zorg kunnen dragen?... Inderdaad, voor de 

mama’s en de papa’s! 

-Eerst en vooral wilden alle kinderen jullie eens flink verwennen door het beste van zichzelf te geven in 

de musical!!    

-De mama’s hebben we al verwend op Moederdag!  Binnenkort zijn de papa’s aan de beurt.  We bezor-

gen jullie vast en zeker een mooie Vaderdag! 

-Op de laatste schooldag bieden wij jullie graag een glaasje aan!  Vanaf 11h30 zijn jullie van harte wel-

kom om een glaasje te drinken op onze speelplaats, alvorens de kinderen mee te nemen om in vakantie 

te gaan. 

-En wie weet komt er nog wel eens een kleine verrassing: een boodschap op de website, een attentie 

aan de schoolpoort, een boodschap in de klasagenda, … 

 

Juni is ook de maand van de schoolreizen! 

De oudste kleuters en de kinderen van de 1ste graad zijn vandaag, op maandag 1 juni, naar Boudewijn 

Seapark. 

De jongste kleuters zullen een uitstap naar zee maken.  Voor een datum wachten ze nog even op stra-

lend weer.  Waarschijnlijk wordt het maandag 8 juni (we volgen nog even het weerbericht)!  Er volgt 

zeker nog een brief. 

De kinderen van de 2de graad en de 3de graad gaan niet op schoolreis, zij konden al genieten van de 

zeeklassen in maart. 

 

Laatste schooldag 

Op dinsdag 30 juni is er school tot 11h45.  Die dag zijn er geen warme maaltijden meer te verkrijgen op 

school.  Er is wel nog opvang op school tot 15h00. 

De oudercontacten gaan door op maandagavond 29 juni en op dinsdagnamiddag 30 juni.  Hiervoor krijgt 

u binnenkort een aparte brief mee. 
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m a a n d a g ,  1  j u n 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 

juni 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 

 

W i s t  j e  d a t … ?  

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

 

 

 

 

  

Aan alle papa’s: 

Laat jullie maar eens 

goed verwennen op Va-

derdag (13 juni) ;-)!  

Geniet ervan! 


