
Welkom 
Wij verwelkomen op 1 september enkele  nieuwe kinderen op onze school. Wij wensen hen een goe-

de start en hopen dat zij zich snel thuis voelen op onze school! Edith, Ilyano, Mats en Annabelle star-

ten bij juf Grace. Juf Wendy verwelkomt Lowie en Lewis. In nest Annie starten Roselien en Zoë. Ten 

slotte verwelkomen wij Anke en Dyano in nest Els. 
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Welkom juf Jolien 
  

Juf Tessa kreeg begin juli 

bericht dat haar huidige job 

verlengd werd. Juf Pauline 

Renard zal nu het tweede 

leerjaar onder haar vleugels 

nemen. In de namiddag en 

op woensdag  gaat ze aan 

de slag met de kinderen 

van nest Griet. Zij kijkt er 

erg naar uit en bracht alles 

in gereedheid. Juf Jolien 

Vermeersch zal de 

vervanging van juf Katelijne 

op haar nemen. Zij onder-

steunt en geeft zorg in 

nest Griet en nest Els. Maar 

in de namiddag zal zij ook 

co-teachen en helpen in 

nest Annie. Dit is een extra 

ondersteuning in het begin 

van het schooljaar waar we 

heel blij mee zijn.  

Play cool @ Twin-

kel school 

Dit jaar lopen wij met het 

schoolteam een traject 

rond verbindend schoolkli-

maat. Wij willen een 

proactief en gedragen 

beleid voeren dat preven-

tief werkt tegen conflicten 

en moeilijk begrijpbaar 

gedrag. Wij willen dit ook 

concreet maken in onze 

speelplaatswerking. Ons 

jaarthema luidt “Play cool 

@ Twinkel school”. Het 

speelplaatsbeleid hangen 

wij op aan 5 kapstokken. Elk 

met een slogan en teke-

ning. Wij willen er al eentje 

prijs geven: Groot en klein, 

hou het fijn! Later vertellen 

wij hier zeker nog meer 

over. 

Infomomenten 

Elk nest organiseert een 

infomoment voor de 

ouders. Begin september 

bezorgen wij jullie een 

uitnodiging. Je kan alvast 

de data noteren: 

- nest Grace en nest Wendy 

op vrijdag 24 september om 

13.15 uur;  

- nest Annie op woensdag 8 

september om 19.30 uur;  

- nest Griet en nest Els op 

donderdag 16 september om 

19.30 uur.  

Schilderwerken 

De schilderwerken van de 

dakgoten zijn afgerond! Kijk 

zeker eens omhoog als je 

naar school komt. Wij zijn 

heel tevreden. De school 

blinkt letterlijk een beetje 

meer.  

Typelessen 

Logopediste Laura De 

Baets zal dit jaar opnieuw 

typelessen aanbieden aan 

kinderen uit het 4de, 5de 

en 6de leerjaar. De brieven 

hiervoor liggen al klaar. Als 

school stellen wij gratis ons 

infrastructuur ter beschik-

king. Zo willen we dit 

initiatief een duwtje in de 

rug geven.  

Strapdag   
 

Op  vrijdag 17 september is 

het strapdag. Dan blijft de 

auto aan de kant en komen 

zoveel mogelijk kinderen te 

voet of met de fiets naar 

school.  Dit jaar bestaat de 

strapdag 15 jaar.  
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Corona 
Het schooljaar zal voor onze 

kinderen vrij normaal zijn. Er 

zijn geen bijzondere maatre-

gelen voor de kinderen. Een 

set van basismaatregelen 

blijft behouden. Denk bijvoor-

beeld aan het verluchten van 

lokalen, veelvuldig wassen 

van de handen en dergelijke.  

Voor der ouders blijft de 

mondmaskerplicht binnen in 

het schoolgebouw.  Het 

brengen en halen van de kin-

deren zal aan de school ge-

beuren. Wij begeleiden jullie 

hierbij bij de start van het 

schooljaar.  

Opgelet! 
Graag herinneren wij jullie 

nog even dat de schooluren 

in de namiddag veranderen. 

De lessen starten om 13.00 

uur en eindigen om 15.45 uur. 

Wie naar huis gaat over de 

middag, kan vanaf 12.45 uur 

terug naar school ko-

men.

Praktisch 
Vergeet niet om de spullen 

van je kinderen te naamteke-

nen.  
 

Wij verzamelen nog steeds 

gebruikte batterijen. Kin-

deren mogen deze mee-

brengen naar school. Wij 

kunnen ze inruilen voor gratis 

schoolmateriaal. 


