
Pluk je geluk! 

-Deze week starten we op school met de sessies mindfulness.   

De kinderen van de 2de graad bijten de spits af: tussen de herfstvakantie en de kerstvakantie kun-

nen zij genieten van 1 uurtje mindfulness per week (op donderdagnamiddag).   

Volgende zaken zullen aan bod komen: onze aandacht in het hier en nu brengen, aandacht voor 

onze ademhaling, omgaan met onze gedachten en gevoelens, mindful leren luisteren en spreken, …  

We zijn alvast heel erg benieuwd en hopen van harte dat de kinderen er heel wat zullen van opste-

ken. 

-Ondertussen doen wij verder met onze reeds opgestarte activiteiten in functie van ons jaarthema: 

een gezamenlijk moment op maandagochtend, regelmatig zenmomentjes in de klas, dagelijkse be-

wegingsmomentjes in de kleuterklas om de motorische ontwikkeling te stimuleren, af en toe een 

korte activiteit in onze zenruimte,… 

Ook het TOP-spel loopt volop verder: de kinderen zijn nog steeds heel erg enthousiast om zich in te 

zetten en zich aan de afspraken te houden.  Onze ‘coach’ is hiervoor al een eerste maal langs ge-

weest en zij gaf zowel de kinderen als de leerkrachten een welverdiende dikke duim! 

 

-In november maken we onze grootouders graag gelukkig!!   

Op donderdag 17 november of vrijdag 18 november zijn ze allen van harte welkom.  We willen hen 

eens goed verwennen: ze mogen samen met hun kleinkinderen genieten van een lekker ontbijt in de 

parochiezaal!   

Gelieve de inschrijvingsstrookjes zeker deze week nog af te geven zodat wij alles kunnen voorberei-

den. 

 

Veilige schoolomgeving 

-De werken in de Veldhoek zijn bijna afgerond.  Joepie!! 

Jullie hebben het waarschijnlijk wel gemerkt: de politie doet vanaf dit schooljaar geregeld controle 

aan de verschillende scholen in Zomergem. 

Daarom voor alle duidelijkheid: parkeren mag op de parking tegenover de school en op de parking-

plaatsen aan de voortuin van de school.  Langs de straat, van aan de school tot aan het Dorp, mag 

niet geparkeerd worden; dit is een vluchtheuvel.  Dit maakt het veilig voor onze kinderen om naar 

school te komen en terug naar huis te stappen of te fietsen.  Alvast dank voor jullie medewerking! 

De dagen worden donkerder, daarom halen we terug onze fluohesjes uit.  Wie zijn fluohesje kwijt is, 

kan gerust een nieuw exemplaar kopen op school. 

 

Alvast noteren:  Zondag 4 juni is het schoolfeest!! Houd deze dag zeker en vast vrij!   

Wij zullen een optreden met de kinderen voorzien, het zou fijn zijn als ze er allemaal bij kunnen zijn! 
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N i e u w s b r i e f  

B e d a n k t  

W e l k o m  
 
 

Vandaag start Roos (zus van 

Floris) op onze school!   

Hopelijk voelt ze zich gauw 

thuis!  Welkom, Roos! 

 

 

 

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

Bedankt om zoveel chry-

santen te kopen!!!! 

We hebben in totaal 560 

bloempotten verkocht! 

 

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

Marcel De Valkenaere, 

opa van Enora (2K) en 

Wout (2K), is overleden 

op 29 september 2016. 

Veel sterkte!  


