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We wensen alle kinderen die dit weekend hun communie deden of hun lente-

feest vierden, van harte proficiat.  Hopelijk konden jullie genieten van een  

hele gezellige dag! 

Deze week houden wij onze jaarlijkse verkeersweek op school.  Dan is het 

niet alleen op woensdag ‘Woensdag Samdag’, maar dan tellen alle dagen eens 

mee…  Hopelijk doen heel wat kinderen extra moeite om deze week op een 

milieuvriendelijke manier naar school te komen.  Wie te voet of met de fiets 

komt, mag een sticker kleven.  Als elke klas zijn streefdoel bereikt, volgt er 

vrijdag een (lekkere ;-)) beloning! 

Denk voor de komende weken nog aan volgende zaken: 

-Op dinsdag 15 mei is het sportdag voor alle kinderen.  Alle info kan u le-

zen in de brief die werd doorgemaild.  U vindt dit ook terug op de website. 

-Op dinsdag 22 mei gaan we op schoolreis.  De oudste kleuters en de 

1ste graad gaan naar Boudewijn Seapark in Brugge.  De 2de en 3de graad 

gaan naar het Zwin, gevolgd door een zwempartij in Knokke.  Alle info krijgt u 

ook nog in een aparte brief.  De jongste kleuters konden vorige week al genie-

ten van een prachtige dag in Bulskampveld. 

We hopen jullie allen te verwelkomen op ons schoolfeest op zondag 3 juni.   

U kan inschrijven voor een gezellige barbecue (’s middags).  Daarna organise-

ren we een groot Cluedo-spel.  De kinderen en hun ouders kunnen een wan-

deling doen met heel wat stops met spelletjes.  Daar krijgen ze verschillende 

tips om het raadsel op te lossen: Wie heeft juf Els vermoord?  Waar?  Waar-

mee?  Het belooft heel erg leuk te worden voor klein en groot! 

Op donderdag 7 juni om 19.30uur organiseren wij een infomoment op 

onze school.  We willen dan onze werking kort voorstellen aan alle geïnteres-

seerden.  Kent u nog mensen die geïnteresseerd zijn om hun kinderen eventu-

eel bij ons naar school te laten gaan?  Geef ons gerust een 

seintje of nodig hen zelf uit!  Heeft u nog een goede plaats in 

gedachten voor onze affiche?  Kom er gerust eentje halen op 

school en help zo mee om een beetje reclame te maken.  Ge-

zien de lage geboortecijfers in Oostwinkel, willen we graag een 

beetje extra publiciteit maken.  En jullie enthousiasme kan daar 

alleen maar bij helpen.  Bedankt alvast daarvoor! 

Ook onze nieuwe directeur, Pieter Van Hecke, zal uiteraard aanwezig zijn die 

avond.  U bent dus ook van harte uitgenodigd om dan even kennis te maken 

met hem.  Hopelijk tot dan! 
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