
Jaarthema “Vlieg je mee?” 

Oktober: een vleugje natuur... 

In september namen wij een vliegende start!  Kijk maar eens op onze website: daar zie je dat we al heel 

wat leuke activiteiten achter de rug hebben en dat de kinderen het al terug goed gewoon zijn op school. 

Ook voor oktober plannen wij heel wat leuke, leerrijke, klasoverschrijdende activiteiten: 

-Op vrijdag 2 oktober vieren wij werelddierendag.  Alle kinderen die dat wensen, mogen een dier 

meebrengen dat kan vliegen!  Wij zijn alvast benieuwd om eens rond te vliegen en een kijkje te ne-

men in de verschillende klassen. 

-Op maandag 12 oktober gaan wij met de ganse school naar het bos, Het Leen in Eeklo.  Alle info en 

afspraken daaromtrent krijgt u mee in een aparte brief.   

 

 

Wegenwerken 

Zoals jullie wel gemerkt hebben, zijn de wegenwerken in Oostwinkeldorp begonnen. 

Wij dragen graag ons steentje bij om het brengen en afhalen van de kinderen vlot te laten verlopen. 

Daarom namen wij vanaf de start van de werken volgende maatregelen: 

-De poort gaat reeds open om 8h15 in plaats van 8h20.  Zo heeft iedereen iets meer speling om de 

kinderen te brengen en op tijd op het werk te geraken. 

-Elke ochtend om 8h30 komt er een leerkracht naar de bibliotheek op het dorp.  Jullie kunnen 

dus gerust jullie kind om 8h30 daar afzetten, zodat de kinderen met de juf naar school kunnen stappen.  

Zo hoeven al heel wat minder ouders de omleiding te nemen.  En het kan jullie veel tijd besparen als 

jullie zelf niet met jullie kind tot aan de school moeten stappen. 

Mogen wij wel vragen om zeker geen kinderen alleen aan de bib te laten staan?   

-Ook ‘s middags en ‘s avonds na school kunnen de kinderen gerust onder begeleiding van een leerkracht 

meegaan met de rij naar de bibliotheek. 

 

 

Aandacht voor de vluchtelingen 

Ook op school willen wij met de kinderen aandacht hebben voor de actualiteit. 

Uiteraard brachten wij dus ook de vluchtelingenproblematiek ter sprake bij de kinderen. 

Zo keken we naar een speciale versie van Karrewiet (jeugdnieuws) en bespraken we dit op het niveau 

van de kinderen. 

 

 

Activiteiten in samenwerking met het oudercomité 

Ook ons oudercomité nam een vliegende start ;-)! 

De activiteiten voor dit schooljaar kan u alvast in uw agenda noteren: 

-Chrysantenverkoop op zaterdag 24/10/’15 

-Halloweenfeestje (op school) op vrijdag 30/10/’15 

-Kerstmarkt (in de Kasteeldreef) op zaterdag 12/12/’15 

-Twinkelbal (fuif in de parochiezaal) op vrijdag 19/02/’16 

-Schoolfeest (sneukeltoer) op zondag 05/06/’16 

We hopen dat u terug massaal aanwezig bent! 
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N i e u w s b r i e f  

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

 
J O E P I E  ! ! ! ! !  

 

In de herfstvakantie start de 

vernieuwing van onze speel-

plaats !!  We rekenen op een 

werktijd van 3 maanden. 

Wij kijken er allen naar uit 

om tegen het voorjaar op 

een nieuwe speelplaats te 

spelen !! 
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Denken jullie eraan om 

steeds de brooddozen, 

fruitdoosjes, turnkledij, 

te naamtekenen aub? 

 

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

Debora (4L) en Iluna (1K) 

hebben een zusje, Kato, 

geboren op donderdag 

24/09.   

Een dikke proficiat! 


