
 Met oprecht 
medeleven 
Op zaterdag 20 maart is Ca-

miel De Baets, overgrootva-

der van Emile, Rosalie en 

Hélène en grootvader van juf 

Els, overleden. Onze innige 

deelneming. 
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“Paaspauze” 

Bij deze nieuwsbrief 

bezorgen wij jullie een 

afzonderlijke update n.a.v. 

de nieuwe, verstrengde 

maatregelen tegen het 

coronavirus.  

Zwemmen 

Wij maakten samen met juf 

Sara een plan zodat alle 

klassen van de lagere 

school na de paasvakantie 

wekelijks kunnen gaan 

zwemmen. Elke klas zou op 

vrijdag gaan zwemmen.  Wij 

zouden met de bus gaan 

die dan elke klas afzonder-

lijk heen en weer brengt. 

Het oudercomité zou dit 

jaar een uitzonderlijke 

bijdrage doen voor dit 

busvervoer zodat dit 

betaalbaar blijft. Ons plan 

ligt dus klaar, maar wij 

wachten af hoe de situatie 

na de paasvakantie zal zijn. 

Zodra hierover duidelijk-

heid is en wij mogen gaan 

zwemmen, bezorgen wij 

jullie een brief met alle 

nodige info.  

Verkeersveilig-

heid 

Met onze scholengemeen-

schap van de katholieke 

basisscholen in Kaprijke en 

Lievegem bundelen wij op 

verschillende domeinen 

onze krachten. Eén van de 

projecten die wij gezamen-

lijk uitwerken is “Veilig op de 

weg”. Zo zal nest Els 

opnieuw deelnemen aan de 

grote verkeerstoets (eind 

april) en het fietsexamen 

(28 mei). Ook tijdens de 

lessen beweging voor alle 

kinderen kwam fietsvaar-

digheid dit jaar reeds aan 

bod. Meer info over het 

gehele project lees je in de 

brief in bijlage.  

Broederlijk Delen 

De laatste donderdag voor 

de paasvakantie houden wij 

jaarlijks een sobere 

maaltijd. Wij stellen dit uit 

naar donderdag 6 mei. Wij 

nodigen alle kinderen uit 

om op school een sober 

maal (soep met brood) te 

blijven eten. Dit kost 5 euro 

en de opbrengst gaat naar 

Broederlijk Delen. Ook in 

deze tijden blijft onze 

solidariteit noodzakelijk. Als 

dit kan doorgaan bezorgen 

wij jullie op voorhand nog 

een briefje.  

Pasen 

Wij willen jullie bij voorbaat 

al een zalig Pasen wensen. 

Hopelijk kan het een 

deugddoende dag worden 

in de gezinsbubbel. Wij 

wensen alle kinderen een 

heel fijne paasvakantie en 

wij duimen dat wij daarna 

iedereen mogen terug zien 

op onze school.  

 Contact  
Als er nieuws is omtrent de situatie met het coronavirus zullen wij 

steeds communiceren via e-mail, ad valvas (bord aan de school-

poort) en via onze website (zie rubriek coronavirus). 

Als u ons wilt bereiken, kan dit overdag via telefoon  

(09 377 26 08). E-mail (directie@basisschooloostwinkel.be) kan 

natuurlijk altijd. Zeker nu wordt de mailbox nauwgezet gevolgd, 

ook buiten de schooluren. 
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Wist je dat? 
nest Griet & Eva een leespro-

ject hebben uitgewerkt met 

de kinderen? Op hun klaspa-

gina staat een filmpje waarin 

reporter Eva op onderzoek in 

de klas gaat. In alle klassen 

van de lagere school doen we 

dagelijks kwartiermakers, 

maar zij willen nu nog meer!  


