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Beestig leuke
voorleesweek
Wij kijken terug naar een
erg fijne Twinkelzoo! De
kinderen genoten, waren
betrokken en zullen deze
dag niet snel vergeten!
Dankjewel ook aan alle
ouders om dit mee
mogelijk te maken. In de
maand november zetten
wij beestig in op de
voorleesweek
(19-27
november).
Doen jullie
thuis ook mee? Voorlezen,
dat is lezen met je oren. Of
luisteren met je ogen. Het
is avonturen beleven met je
ogen dicht en het is met je
ogen wijd open meekijken
in het boek. Het is niks van
het verhaal missen, hoe
groot of klein je ook bent,
en hoe goed of minder
goed je zelf leest. Het is

één en al oor zijn. Deze
Voorleesweek
staat
luisteren centraal. Want wie
goed luistert, leest meer.

Samen tegen
luizen
Samen met jullie willen wij
krachtig inzetten tegen
luizen. Het is uiterst
normaal dat er luizen
voorkomen. Daarbij is het
erg belangrijk om dit zo
goed
mogelijk
onder
controle te houden. Enkel
als elk gezin dit goed
opvolgt kunnen wij een
luizenarme school zijn. Juf
Annelies controleerde elk
kind en gaf ieder kind een
brief mee voor de ouders.
Na de vakantie volgt zij dit
opnieuw op. Zo weten jullie
dat wij voorop gaan in de

Welkom
Na de herfstvakantie start Lily De Bouvre op onze school. Grote
broer Lewis zal trots zijn dat zijn zus nu ook naar school mag. Wij
wensen Lily een fijne start in nest Grace!

strijd tegen luizen.

Helm op Fluo
top
Na
de
herfstvakantie
starten wij opnieuw met
deze actie. Alle info lees je
in de ouderbrief bij deze
nieuwsbrief. Samen gaan
wij voor zichtbaarheid in
het verkeer want de
donkere periode komt
eraan.
De
gemeente
Lievegem gaf opnieuw
fluohesjes voor de eerste
kleuterklas, het eerste en
vierde leerjaar.

Start dactylo
Juf Katelijne, juf Griet en de
kinderen in het vierde
leerjaar zijn gestart met de
lessen dactylo op onze
school. Het oudercomité
maakt
dit
voortaan
mogelijk voor elk kind! Zij
betalen alle werkboekjes en
digitale abonnementen bij
typ 10. Als je dit vergelijkt
met de privémarkt, is dit

een ongelofelijke kans voor
elk kind op Twinkel. De
school engageert zich op
zijn beurt om dit te organiseren, leerkrachten op te
leiden, infrastructuur te
voorzien… Een digistap
vooruit voor alle kinderen!

Familienieuws
We stonden stil bij het overlijden van Martha Van De
Voorde op 16 september,
overgrootmoeder van Renkse en Finn, en Paul Sierens op
22 september, grootvader
van Kato en Liam. Onze innige deelneming aan beide
families.

Schoolvrije dagen
Woensdag 23 november er
GEEN school voor de kinderen. Er is een studiedag
voor de leerkrachten. Onze
scholengemeenschap brengt
alle leerkrachten per groep of
leerjaar samen. Zij duiken de
digiwijzewereld in. Zij delen
good practice ervaringen en
krijgen vormingen.
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