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Schoolfeest Play
Cool @ Twinkel
School
We zijn heel blij dat we dit
jaar opnieuw een schoolfeest kunnen organiseren.
Het oudercomité en het
schoolteam zijn volop aan
het voorbereiden.
In de voormiddag is er een
gratis
fietstocht
voor
iedereen. Je kan kiezen uit
een route van ongeveer 10
km of ongeveer 25 km.
Onderweg ontdek je ons
jaarthema Play Cool @
Twinkel School.
’s Middags zorgt traiteur
Brabo voor een heerlijke
BBQ. Als dessert krijgt
iedereen een ijsje van
Eefke’s hoeve-ijs.
En verder is er ook nog een
cocktailbar, springkasteel
en tombola ‘altijd prijs’. Dit
jaar met een bijzondere
hoofdprijs en een extra
goed gevulde prijzenmand!
Alle
kinderen
krijgen
hierover een brief via de
school. Het sponsorboekje
met alle info wordt ook
verdeeld in Oostwinkel.

Voorleesbende
In onze vorige nieuwsbrief
kondigden we het bezoek
van de voorleesbende aan.
Dit kon wegens ziekte niet
doorgaan. We plannen
momenteel een nieuwe
datum.

Broederlijk Delen
Wij haalden met de
koffiestop en de sobere
maaltijd 319,15 euro op
voor Broederlijk Delen.
Dankjewel!

Bezoekmoment
Dinsdag 24 mei is er een
open bezoekmoment voor
alle geïnteresseerden. We
starten om 14.30 uur met
een introductie over onze
schoolwerking en brengen
een bezoek aan alle
klassen. Ook na 15.45 uur
zijn we nog even op school
voor wie wil kennis maken.

Meimaand communiemaand
Wij wensen onze eerste
communicanten Roselien,
Zoë, Esmée, Rune, Bjorn en
Jonas een hele grote

Welkom
We verwelkomen Robbe Lammens op onze school! Robbe is
maandag 25 april gestart in nest Griet. Wij hopen dat Robbe zich
snel thuis voelt op onze school.
Op maandag 30 mei mag Emma De Burchgraeve voor het eerst
naar school. Grote zus Amelie zal haar zeker de weg tonen. Juf
Grace en de jongste kleuters zijn heel blij met een nieuwe vriendje
in hun klas.

proficiat. Ook voor Rosalie
die haar vormsel doet een
oprechte proficiat.

Steunactie
‘Wat is het moedigste dat
je ooit hebt gezegd?’ vroeg
de jongen. ‘Help’, antwoordde
het
paard.
Dit citaat uit ‘De jongen, de
mol, de vos en het paard’
van Charlie Mackesy vat
het
mooi
samen.
Ook de ouders van Mano
doen een erg moedige
oproep. Geheel vrijblijvend
delen wij dit met jullie:
https://steunactie.be/
actie/help-me-mee-ommijn-kinderen-te-zienopgroeien-1

Proficiat
Een hele grote proficiat aan
Milas, Lewis en hun ouders
met hun zusje! Mabel werd op
14 april geboren!

Jarig op school
Elke
maandagmorgen
komen wij met iedereen
samen in de grote zaal. We
staan stil bij wat er die week
op de planning staat en bij
bijzondere gebeurtenissen
in het leven van de kinderen. Zo krijgen ook de
jarigen een warm applaus.
Wij maken een foto en
hangen deze uit aan de
schoolpoort en plaatsen
deze op onze website. Zo
vierden wij deze week
Renée en Elvire hun
verjaardag.

Familienieuws
We stonden de voorbije
maanden stil bij het overlijden van Willem De Roose
op 13 april, grootvader van
Rune en Lentel en Regina
Lefebvre op 25 maart, overgrootmoeder van Tiah Onze
innige deelneming.

Vrije dagen in mei
In mei zijn er enkele verlofdagen. Dan is er geen school voor de
kinderen. Op maandag 2 mei is er een lokale verlofdag. Donderdag 26 en vrijdag 27 mei is het een verlengd weekend met O.L.H.Hemelvaart. We wensen iedereen extra deugd op deze dagen!
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