
Welkom 
Sinds begin september verwelkomen wij 2 nieuwe collega’s in ons 

team. Juf Nadia Pauwels is kinderverzorgster en ondersteunt in 

de kleuterklassen op dinsdag en donderdag. Meester Johan is 

ICT-coördinator en komt om de 2 weken op dinsdag naar onze 

school. Hij zal samen met meester Danny ons én de kinderen 

ondersteunen bij de digitalisering van het onderwijs. Welkom juf 

Nadia en meester Johan! Wij hopen dat jullie zich snel thuis voe-

len op onze school. 
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Dag van de 

sportclub 

Vrijdag 1 oktober is het dag 

van de sportclub. Alle 

kinderen mogen in hun 

sporttenue of sportieve 

kledij naar school komen. 

Bewegen is heel gezond en 

dus erg belangrijk! Daarom 

starten wij vrijdag met een 

extra opwarming door juf 

Sara!  

Chrysantenver-

koop  
Het oudercomité organi-

seert zaterdag 23 oktober 

opnieuw  de chrysanten-

verkoop  met een huis-aan

-huisverkoop in Oostwin-

kel. Je kan ook op voorhand 

bestellen om af te halen op 

zaterdag 23 oktober of na 

school op maandag  25 

maandag.  Binnenkort alle  

info!  

 

Hoekenwerk 

kleuterschool 

Twee jaar geleden hebben 

de kleuterjuffen het 

hoekenwerk vernieuwd 

door dit klasdoorbrekend 

te organiseren. Onze 

kleuterklassen doen het 

hoekenwerk samen. Ze 

gebruiken de beide 

klaslokalen en de ruime 

gang naast hun klassen. Zo 

is er meer ruimte voor elke 

hoek, werd elke hoek 

verder uitgebouw en 

aangepast aan de verschil-

lende leeftijden en kunnen 

de juffen in teamteaching 

samen de kinderen 

intenser begeleiden. Vorige 

zomer kwam er een 

dubbele deur tussen de 

lokalen. Als de deur open 

gaat kan het hoekenwerk 

starten en gaan de kleuters 

op ontdekking in alle 

hoeken. De kinderen 

ervaren meer speelleerple-

zier in de hoeken, spelen en 

leren samen met alle 

andere kleuters en genie-

ten erg van dit moment. Dit 

jaar hebben we een budget 

van 1 000 euro begroot om 

te investeren in de uitbouw 

van de hoeken. De juffen 

hadden een goed zicht op 

de noden van verschillende 

hoeken en konden met dit 

budget gericht investeren 

in de hoeken. Een investe-

ring die alle kleuters ten 

goede komt! Alvast een 

paar foto's van enkele 

nieuwigheden in de 

hoeken.   

 

Medeleven  
Op 30 augustus is Elza 

Matthys, overgrootmoeder 

van Janne en Stan overleden.  

Onze innige deelneming. 

Op 24 september is William 

De Maertelaere, grootvader 

van Jorre en Uben overleden. 

Onze innige deelneming.  

Familienieuws 
Juf Sara en haar man Nils 

verwachten maart 2022 een 

zusje of broertje voor hun 

dochter Ava. Dikke proficiat! 

Wij kijken uit naar de geboor-

te van jullie nieuwe spruit!  

VRIJE BASISSCHOOL TWINKEL    —    VELDHOEK 4    —    9931 OOSTWINKEL    —    09 377 26 08    —    DIRECTIE@BASISSCHOOLOOSTWINKEL.BE 


