
 Een hele grote proficiat 
Een grote proficiat aan de kleuters die volgend schooljaar starten in het eerste leerjaar. Tijd voor een 

nieuw hoofdstuk! Tijdens de slotviering op dinsdag 29 juni worden zij in de kijker gezet!  Op maandag 

28 juni is er de proclamatie voor de kinderen die naar de middelbare school gaan. Deze officiële huldi-

ging is de apotheose van hun erg fijne tijd in de basisschool. Wij zijn enorm trots op hen en wensen 

hen alvast een prima start in het secundair onderwijs. Op onze website vind je foto’s van beide fees-

telijke momenten.   
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Volgend school-

jaar 

Momenteel zijn wij achter 

de schermen volop bezig 

met de organisatie voor 

volgend schooljaar. Wij 

willen jullie graag met deze 

nieuwsbrief informeren.  

In augustus verwelkomen 

wij jullie en jullie kinderen 

graag op maandag 30 

augustus tussen 16.30 en 

18.00 uur. De kinderen zien 

hun vriendjes terug, maken 

kennis met de juffen en 

krijgen de schoolboeken 

mee naar huis.  

De schoolorganisatie en 

vrije schooldagen lees je op 

de volgende bladzijde. 

Zomervakantie 

Wij wensen alle kinderen en 

hun families een hele 

mooie zomer. Wij hopen 

heel erg dat jullie er samen 

kunnen van genieten!  

Onze school is elke 

voormiddag open van 9.00 

uur tot 12.00 uur tot  en 

met dinsdag 6 juli en vanaf 

woensdag 18 augustus. 

Ook op andere momenten 

zijn wij beschikbaar. Graag 

vooraf een seintje. Op 

woensdag 1 september 

start het nieuwe schooljaar 

gewoon om 8.35 uur.  

Zomerlezen 

Onze school deed het 

afgelopen jaar opnieuw 

mee aan het leesproject 

kwartiermakers: alle 

kinderen kregen elke 

schooldag een kwartier de 

tijd om vrij te lezen. 

Kinderen die veel lezen, 

hebben immers een 

grotere woordenschat dan 

kinderen die weinig lezen 

én hebben meer inzicht in 

de opbouw van teksten. 

Met een hogere leesvaar-

digheid worden bovendien 

ook andere vakken 

toegankelijker en kunnen 

kinderen hun talenten 

beter ontwikkelen. Lezen is 

kortom cruciaal. 

Het belang van lezen stopt 

echter niet in de vakantie: 

bij kinderen die in de zomer 

niet of weinig lezen, gaat de 

leesontwikkeling achteruit. 

Gelukkig is die terugval heel 

makkelijk te voorkomen: 

stimuleer je kind om ook 

thuis en ook in de vakantie 

elke dag een kwartier te 

lezen. Maak er deze zomer 

een ritueel van, want niets 

is zo gezellig als samen 

lezen. Wij wensen jullie 

deze zomer veel leesple-

zier!  

Opvang woens-

dag 30 juni 

Wie woensdag 30 juni 

opvang nodig heeft, kan 

hiervoor nog steeds gratis 

inschrijven via e-mail naar 

diretie@basisschooloost-

winkel.be  voor maandag 

28 juni.  Opvang kan van 

7.30 uur tot 17.00 uur. 

Vermeld het tijdstip in je e-

mail.  

Aanpassing 

uurrooster   
Volgend schooljaar wordt 

de middagpauze een 

kwartier korter. De pauze 

start om 11.45 uur en 

eindigt voortaan om 13.00 

uur. Op maandag, dinsdag 

en donderdag eindigt  de 

school voortaan om 15.45 

uur. Op vrijdag blijft het 

15.00 uur. Er is opvang 

mogelijk vanaf 15.45 uur en 

op vrijdag vanaf 15.00 uur. 

Wij doen dit om in te spelen 

op de erg lange middag-

pauze voor de kinderen. 

Bijna alle kinderen blijven op 

school eten en hebben nu 

tegelijkertijd 1 uur vrij spel. 

Volgend schooljaar eten wij 

in shiften met begeleiding 

van de leerkrachten en 

Annick (onderhoud). Zo is 

er een spreiding bij het vrij 

spelen en nog steeds tijd 

en ruimte om rustig en 

goed te eten.   

Voor de kinderen is de 

lange lesdag zo iets korter. 

Wie naar huis kan, kan iets 

vroeger starten met 

huiswerk, hobby’s, ont-

spanning of een handje 

helpen. Wie op school blijft, 

kan zoals gewoonlijk 

terecht bij Pardoes 

(gemeentelijke opvang op 

onze school).  

Super bedankt! 
Wij verkochten 388 pizza’s 

en 109 pakjes pannenkoe-

ken! Het is hartverwarmend 

om zo’n goede verkoop te 

zien. De opbrengst gaat inte-

graal naar de werking van het 

oudercomité.
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Sober maal 
 

Onze sobere maaltijd op 6 

mei bracht 271 euro op. Dit 

werd volledig geschonken 

aan Broederlijk Delen. Samen 

maken wij mee het verschil!  

Coronavirus 
Wij kregen bericht van de 

overheid dat het de bedoe-

ling is om volgend schooljaar 

normaal op te starten. Wij 

bereiden ons zo voor en ho-

pen dat wij een gewone start 

zullen hebben en daarna een 

heel fijn schooljaar! Wij hou-

den jullie op de hoogte! 



 Schoolorganisatie schooljaar 2021-2022 

Wij namen donderdag 24 juni afscheid van juf Els Piers. Zij 

werkte al heel lang op onze school. Heel veel kinderen in 

Twinkel kregen ooit kleuterturnen van juf Els. Bedankt voor 

alle jaren dat je met toewijding en zorg beweging aan onze 

kleuters gaf. Juf Els kan haar opdracht volledig opnemen in 

Sint-Martinus en zal zo voortaan op één school werken.  

Om de opdracht van juf Els over te nemen en de aanvullingen 

bij juf Grace en juf Wendy te doen, komt juf Kaat Van de Velde  

naar Twinkel. Zij zal halftijds bij ons werken. Daarnaast werkt 

zij  halftijds in Sint-Martinus. Welkom juf Kaat!  

Dankjewel ook aan juf Marjolein om het voorbije schooljaar 

elke vrijdag met veel enthousiasme in de kleuterklassen te 

staan.  

Juf Eva start volgend schooljaar in het vierde leerjaar in Sint-

Martinus. Na 2 jaar nemen we dus afscheid van haar op onze 

school. Wij zijn dankbaar voor haar werk op onze school. Wij 

denken nog vaak aan het ‘coronalied’ dat ze maakte, maar 

vooral aan de juf die ze is.   

Wij verwelkomen juf Tessa Claeys in onze school. Zij zal in de 

voormiddag het tweede leerjaar les geven. In de namiddag en 

op woensdagvoormiddag staat zij in de tweede graad.  

Juf Katelijne werkt volgend schooljaar halftijds. Zij heeft een 

zorgopdracht in de tweede en derde graad. Zij neemt op vrij-

dagvoormiddag de derde graad over van juf Els.  Het doel is 

dat zij in oktober 2021 kan opbouwen (vrijwillig) en na de 

herfstvakantie haar opdracht volledig opneemt. Tot dan zal 

juf Pauline Renard haar vervangen. Welkom juf Pauline!  

 

Vrije schooldagen schooljaar 2021-2022 

Herfstvakantie: van maandag 1 tot en met zondag 7 novem-

ber 2021 

Wapenstilstand: donderdag 11 november 2021  

Kerstvakantie: van vrijdagnamiddag 24 december tot en met 

zondag 9 januari 2022 

Krokusvakantie: van maandag 28 februari tot en met zondag 

6 maart 2022. 

Paasvakantie: van maandag 4 tot en met Paasmaandag 

maandag 18 april 2022. 

Hemelvaart: donderdag 26 en vrijdag 27 mei 2022 

Pinkstermaandag: 6 juni 2022 

Zomervakantie: van vrijdag 1 juli tot en met woensdag 31 

augustus 2022 

 

 

 

 

Kleuterschool 

 Jongste kleuters:  Juf Grace 

 Oudste kleuters:  Juf Wendy 

 Juf Grace en juf Wendy werken 4/5de (beurtelings 

woensdag of vrijdag)   

 Klasjuf op woensdag en vrijdag en beweging: Juf Kaat  

 

Lagere school 

 1ste graad:  Juf Annie en juf Tessa 

Juf Tessa ondersteunt in de eerste graad het tweede 

leerjaar. 

 2de graad:  Juf Griet (halftijds) en Juf Tessa  

   (halftijds) 

 3de graad:  Juf Els (4/5de) en juf Katelijne  

   (1/5de) 

 Zorg 2de en 3de graad: Juf Katelijne en meester Pieter 

ondersteunen in 2de en 3de graad. Deze verdeling 

wordt nog opgemaakt.  

 Beweging lagere school: juf Sara  

 

 

 

 

 

 

Lokale  vrije dagen  

- vrijdag 12 november 2021 

- maandag 2 mei 2022 

Pedagogische studiedagen (vrijaf kinderen) 

- woensdag 29 september 2021—Deze datum is gewijzigd! 

- woensdag 24 november 2021 

- woensdag 2 februari 2022  
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