
 Proficiat 
Bjorn (nest Wendy), Tibo en 

Jens (nest Grace) werden op 

26 april grote broer van Len-

the .  Van harte proficiat!   

E D I T I E  1 0  

J U N I  2 0 2 1  

 

Topster 

Nest Annie verdiende de 

topster. In de klas speelden 

ze wekelijks minstens 1 

keer het topspel. Een spel 

om afspraken te oefenen. 

Zo groeit de werkhouding 

van de kinderen. Dit deden 

ze maar liefst 30 keer. Zo 

verdienden de kinderen de 

topster en kregen ze een 

beloning in de klas. Een 

grote proficiat aan de hele 

klas. 

Oudercontacten 

Voor de kleuterschool 

organiseren we op het 

einde van het schooljaar 

een tweede oudercontact 

op donderdag 24 of 

dinsdag 29 juni. Je ont-

vangt hierover nog een 

brief. Voor de lagere school 

hadden we reeds twee 

oudercontacten. Heeft de 

klasleerkracht nieuwe info 

over je kind, dan zal zij je 

zeker uitnodigen. Hebben 

jullie vragen of zorgen die je 

nog wilt bespreken dan kan 

je een berichtje noteren in 

de schoolagenda om een 

afspraak te maken. 

Pizzaverkoop 

Hopelijk zag je al reclame 

voor onze pizzaverkoop. 

Wij zijn erg blij dat het 

oudercomité deze actie 

nog kan organiseren.  Het 

oudercomité deed dit 

schooljaar extra uitgaven 

om de school te onder-

steunen: de nieuwe 

zandtafel op de speel-

plaats, de promoborden in 

Oostwinkel en een heel 

grote bijdrage in het 

busvervoer voor het 

zwemmen. Wij duimen dus 

voor een goede verkoop 

van de pizza’s en pannen-

koeken. Alle info voor deze 

verkoopactie vind je op 

onze website.   

Kleuterkijkdag 

Op zaterdagvoormiddag 5 

juni organiseren wij een 

kleuterkijkdag. Ideaal voor 

ouders die nog uitkijken 

naar een school voor 

volgend schooljaar en 

benieuwd zijn naar onze 

werking. Een afspraak 

maken is een must gezien 

de geldende coronamaat-

regelen.  Een afspraak op 

een andere dag is natuurlijk 

ook mogelijk. Ken je iemand 

die dit zou interesseren? 

Geef het zeker door!  

Schoolreis 

Vrijdag 25 juni gaat de 

lagere school op schoolreis 

naar de zee (Cadzand). Wij 

willen dit heel graag nog 

organiseren voor de 

kinderen. Na een schooljaar 

waarin veel wegviel, is dit 

een hopelijk een mooie 

afsluiter. Alle concrete info 

volgt binnenkort. 

De school blijft niet leeg 

achter. De kleuters hebben 

die dag de school voor zich 

alleen. Zij zijn één dag de 

baas van onze school. Ook 

zij maken er een erg fijne 

dag van.  

Zondag 13 juni vieren we 

Vaderdag. Proficiat aan alle 

papa’s!  

Woensdag 30 juni 
De laatste halve schooldag is altijd schoolvrij voor de kinderen. 

Ook dit jaar is dit zo. Dit betekent dat er woensdag 30 juni geen 

school is voor de kinderen. Omdat dit nu op een voormiddag valt, 

organiseren wij zelf opvang in de voormiddag. Wie woensdag 

opvang nodig heeft, kan hiervoor inschrijven via e-mail naar direc-

tie@basisschooloostwinkel.be voor 20 juni.  Opvang kan van 7.30 

uur tot 17.00 uur. Vermeld het tijdstip in je e-mail.  
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Studiedag 
Op woensdag 9 juni is er een 

pedagogische studiedag.  

Alle kinderen hebben dan 

vrijaf.  

Vrije dagen  
De lokale verlofdagen en 

pedagogische studiedagen 

voor volgend schooljaar zijn 

gekend. De kinderen hebben 

geen school die dagen. De 

pedagogische studiedagen* 

zijn nog onder enig voorbe-

houd.  
 

+Woensdag 6 oktober 2021 * 

+Vrijdag 12 november 2021 

+Woensdag 24 november 2021*  

+Woensdag 2 februari 2022* 

+Maandag 2 mei 2022 


