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Winterzoektocht
Juf Sara maakte voor jullie
een winterzoektocht in
Oostwinkel. Een toffe
activiteit voor het hele
gezin in openlucht! Het
deelnameformulier vind je
ook bij deze nieuwsbrief.
Het oudercomité sponsort
alvast een ontbijt voor de
winnaar en hoevewinkel
Fruit-Land
geeft
een
gezond tussendoortje aan
elk kind dat deelneemt.

Radio Twinkel
Onze beste
wensen
Een weekje vroeger dan
normaal moesten we de
schoolpoort sluiten. Voor
sommige klassen was er
eerder ook een week
quarantaine. December is
dus een bijzondere maand
geworden. Wij hopen dat
we in januari terug de draad
volledig kunnen oppikken!
Wij willen jullie allemaal een
vrolijk Kerstfeest en een
gelukkig nieuwjaar wensen.
Voor het nieuwe jaar
wensen wij alle kinderen
heel veel plezier! Met ons
jaarthema Play Cool @
Twinkel school willen wij dat
kinderen heel veel plezier
hebben. Daarbij hebben ze
nood aan rust en veiligheid
zodat ze zich zorgeloos

kunnen amuseren. Plezier
is ook een ingesteldheid. Je
kan heel veel met plezier
doen: van spelen tot een
moeilijke oefening. Met
een lach door het leven,
ook al is niet alles vanzelfsprekend.
Na de kerstvakantie zetten
wij extra in op het aanbod
op onze speelplaats. De
kinderen uit nest Els krijgen
onze speelplaatsbrochure
met
daarin alles wat
kinderen kunnen doen en
hoe. Zij bereiden dit voor
om alle kinderen te
infomeren. En Twinkie,
onze speelplaatsmascotte,
houdt een oogje in het zeil.

Secretariaat
Kristel (secretariaat) krijgt
na
de
kerstvakantie
uitbreiding van uren in SintMartinus. Voortaan werkt
ze op twee scholen en niet
meer drie. Dit is een
logische en goede gang
van zaken. Toch is het een
afscheid in twee richtingen.
Via deze weg willen wij
Kristel graag bedanken. Zij
zorgde voor een erg goede
opvolging van ons secretariaat. Zij was betrokken bij
onze school en zorgzaam
voor de kinderen. Wij zullen
je zeker missen en zeggen
vooral:
“Tot
ziens!”
Anneleen Van Vooren
wordt
onze
nieuwe
administratie kracht. Heel
erg welkom! Zij zal de
opdracht op onze school
combineren met de lagere
school De Lieve.

Radio Twinkel bracht 55 euro
op voor de warmste week.
Heel mooi! Wegens de quarantaine van enkele klassen
worden de verzoekjes na de
kerstvakantie afgespeeld. Zo
kan iedereen genieten!

Update corona
Na de kerstvakantie zullen de
basisscholen terug open zijn.
De geldende voorzorgsmaatregelen blijven van toepassing. Sommige activiteiten kunnen niet doorgaan in
januari en schrapten we op
de kalender. Het zwemmen
kan wel doorgaan.

Geen school
Woensdag 2 februari is er
geen school wegens pedagogische studiedag voor het
team.
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