
Een dikke proficiat!  

-Lentel (1L), heeft een 

broertje, Rune, geboren 

op 20/06! 

-Arthur (5L) en Esther 

(3L) hebben een zusje, 

Anna, geboren op 18/08! 

Veel geluk samen! 

-De ouders van Enora 

(1K) zijn op 18/07 ge-

trouwd. 

-De ouders van Lena 

(2K) zijn op 21/08 ge-

trouwd. 

Onze oprecht medeleven 

-Julia De Backer, over-

grootmoeder van Sieben 

(2L) en Rune (2K), is 

overleden op 03/07. 

-Maria De Keyser,     

overgrootmoeder van 

Femke (5L) en meme 

van juf Annie, is overle-

den op 12/07. 

 

Welkom terug op school! 

Wat zijn we blij om jullie allen terug te zien!   

Hopelijk heeft iedereen kunnen genieten van een deugddoende vakantie!  We wensen alle kinderen al-

vast een leerrijk en tof schooljaar toe! 

We verwelkomen ook enkele nieuwe gezichten!  Welkom aan Amin (1K), Luna (2K) en Rien (2L)!   

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 - 7 kleuters 

oudste kleuters - juf Wendy - 15 kleuters 

1ste leerjaar - juf Annie - 10 leerlingen 

2de leerjaar - juf Tess (ma VM, di VM, do VM, vrij VM) - 13 leerlingen 

3de en 4de leerjaar - juf Griet - 23 leerlingen 

5de en 6de leerjaar - juf Katelijne - 17 leerlingen 

Juf Tess zal ook 2 namiddagen per week bij ons op school zijn om extra zorg en ondersteuning te bieden 

in de verschillende klassen.  In de voormiddag zorgt juf Els voor zorg, voornamelijk in de 2de en de 3de 

graad. 

 

Opvang  

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. 

Ook opvang vanaf 7u00 blijft mogelijk, maar enkel op aanvraag.  Vanaf dit schooljaar zullen de bege-

leidsters van Pardoes dit opnemen.  Wie opvang nodig heeft, vroeger dan 7u30, dient dit telkens ten 

laatste op woensdag aan te vragen voor de week nadien.  Dit kan steeds gemeld worden via de klas-

agenda, via een briefje of via een leerkracht.  De opvang tussen 7u00 en 7u30 wordt wel verder aange-

rekend via de gewone schoolrekening, volgens hetzelfde tarief als de gewone opvang.  

LET OP: Noteer alvast dat de gemeente op donderdag 17 september geen naschoolse opvang organi-

seert. 

 

Wegenwerken 

Eind september starten de wegenwerken voor de heraanleg van Oostwinkeldorp en de Veldhoek. 

In een eerste fase werken ze aan Oostwinkeldorp.  Voor de schoolingang zullen nog geen werken gebeu-

ren de eerstkomende maanden.  De ingang van de school zou dus nog vlot bereikbaar moeten zijn ge-

durende het grootste deel van dit schooljaar. 

Wij volgen dit op en houden jullie op de hoogte in verband met de bereikbaarheid van de Veldhoek. 

We zorgen er uiteraard ook steeds voor dat de kinderen op een veilige manier met de rang mee kunnen 

stappen.  Eventuele aanpassingen delen we zeker en vast mee via de website of de nieuwsbrief.   

 

Jaarthema: “Vlieg je mee?” In september vliegen wij erin! 

Vliegen jullie mee doorheen ons schooljaar?  We nemen alvast een vliegende start en vliegen vervolgens 

een heel jaar lang van de ene leuke activiteit naar de andere! 

Het zal onze rode draad zijn om vooral veel dingen samen te doen met gans onze 

school en veel klasdoorbrekend te werken.  

 

EEN  FIJN SCHOOLJAAR GEWENST VOOR IEDEREEN! 
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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  

Z O E K E R T J E  

 

Wij zoeken voor de lagere 

school nog leesmama’s of 

leesoma’s!  Wij lezen om de 

2 weken op dinsdag van 

8h40 tot 9h20.  Geef gerust 

een seintje! 

Wist je dat…? 

WIJ DIT SCHOOLJAAR 

EEN NIEUWE SPEEL-

PLAATS KRIJGEN !!!!!!!!!! 

JOEPIEEEEEEEEE !!!!!!!!! 

We houden jullie op de 

hoogte van de timing! 
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