
BELANGRIJKE 

DATA OP EEN RIJTJE 

Rode neuzendag 

Met ons jaarthema ‘Pluk je geluk’ hebben wij dit schooljaar extra aandacht voor het welbevinden 

van de kinderen.  Daarom willen wij ook extra oog hebben voor kinderen en jongeren die het psy-

chisch moeilijk hebben.  We nemen dan ook deel aan Rode neuzen dag! 

Op donderdag 1 december organiseren wij op school ‘Rode neuzen dag’.   

Wie een rode neus heeft, zet hem gerust op om naar school te komen! 

In de namiddag zetten wij ons rode neuzen kraampje klaar.  Samen met de kinderen zorgen we 

voor enkele lekkere (rode) dingen die we zullen verkopen.  Wil je de Rode neuzen dag steunen? 

Koop dan een zakje rode snoepjes, een zakje neuzen of cupcakes met rode versiering. 

De kinderen van de 3de graad zullen tomatensoep maken en deze verkopen tijdens de speeltijd. 

Voor de kleuters: 

 De kleuters zullen die dag in de klas ook ‘rode’ soep drinken, gemaakt door de kinderen 

 van de 3de graad.  Geef hiervoor gerust 1 euro mee ten voordele van Rode neuzen dag! 

 Dan kunnen ze dit zelf in onze spaarpot steken. 

 De kleuters kunnen eventueel na schooltijd (tot 18h00) het kraampje bezoeken met mama 

 of papa. 

Voor de lagere school: 

 De kinderen van de lagere school mogen gerust een centje (maximum 10 euro) 

 meebrengen om het goede doel te steunen.  Ze krijgen de kans om soep te kopen, maar  

 ook om in de namiddag iets te kopen aan het rode neuzenkraam.    

December… een donkere maand vol leuke activiteiten! 

-Hij komt, hij komt, …!  Op dinsdag 6 december komt Sinterklaas langs op school. 

We zijn benieuwd wat hij te vertellen heeft…  Zou hij cadeautjes en iets lekkers meebrengen? 

We houden jullie op de hoogte! 

-Op zaterdag 10 december nemen wij deel aan de kerstmarkt in het dorp.   

De juffen verkopen knutselwerkjes van de kinderen en het oudercomité verkoopt heerlijke frietjes!  

Kom zeker eens langs! 

-Op donderdag 15 december maken we het extra gezellig op school.  Dan is het hier pyjama- en 

pantoffeldag.  Alle kinderen mogen in hun pyjama naar school komen!  De pantoffels mogen die 

dag ook meegebracht worden om aan te doen in de klas.  Ideaal voor een knus zenmomentje! 

Advent 

Zondag is de Advent begonnen.  Tijdens deze periode kijken we uit naar het feest van Kerstmis. 

Ook wij helpen mee om de kerststal in de kerk vorm te geven.  Alle kinderen zijn van harte welkom, 

telkens op zondag om 10h00.  Er worden ook kindernevendiensten georganiseerd.   

En na een drukke, donkere maar hopelijk heel gezellige decembermaand, wensen wij alle kinderen 

alvast een ontspannende kerstvakantie. 

Tijdens de kerstvakantie is er geen speelpleinwerking in Oostwinkel. 

Op maandag 26 december kunnen de kinderen wel terecht in Beke waar Patjoepel+ enkele activitei-

ten zal organiseren.  Meer info is te vinden op de facebookpagina van Patjoepel+. 

 

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
 
!
 

d e c e m b e r  2 0 1 6  

 

N i e u w s b r i e f  

 

 
 
 

-donderdag 01/12: 

Rode neuzen dag 

-dinsdag 06/12: 

Sinterklaasfeest 

-zaterdag 10/12: 

kerstmarkt 

-donderdag 15/12: 

pyjama- en pantoffeldag 
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Bedankt voor alle lachen-

de gezichten en leuke 

reacties!  

Wat een gezellige editie! 

FAMILIENIEUWS 

Omer Mouton, opa van 

juf Griet en overgroot-

vader van Floris (3K) en  

Roos (1K), is overleden 

op 24 november 2016. 

Veel sterkte! 

GROOTOUDERFEEST 


